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Secretário Regional

Autoridade de Gestão

O

atual Programa de Desenvolvimento Rural - 2007-2013, da Região Autónoma dos Açores, designado
por PRORURAL, encerra, no âmbito da Abordagem LEADER, medidas dirigidas a uma população
diversificada e cobrem um conjunto alargado de áreas de intervenção e de atividades económicas,
justificando a sua implementação com base numa abordagem de desenvolvimento local.

A diversificação da economia e criação de emprego, a intervenção no património e nos serviços prestados
à população, são objetivos que deverão ser alcançados tendo em conta as caraterísticas específicas de cada
território e as suas necessidades/potencialidades de desenvolvimento.

O

s Açores são conhecidos pela imensa beleza das suas ilhas, em todas pontificando
uma agricultura que é sustentável, que desenvolvemos com paixão e que nos marca,
indelevelmente, como Região produtiva e de gente laboriosa.

Creio que não haverá qualidade de vida nem diversificação credível da economia rural
sem uma boa agricultura.
É por isso que fez todo o sentido que o PRORURAL – Programa de Desenvolvimento Rural da
Região Autónoma dos Açores para o período de 2007/2013 - tivesse acolhido no seu seio a abordagem LEADER, como eixo dedicado ao reforço da qualificação da vida e da diversificação da
economia rural.
Uma boa agricultura disponibiliza múltiplos bens e serviços, mas reclama outros, de uma forma
direta ou indireta, complementar ou acessória, a jusante e a montante, que devem e podem ser
disponibilizados por pequenas empresas, com proximidade, também elas geradoras de riqueza e
de emprego em espaço rural, com forte contributo para captar e potenciar as condições de diversificação da economia rural e do seu desenvolvimento social.
Da prestação de serviços de qualidade às populações rurais ou às atividades agrícolas, do turismo
rural à valorização do património cultural rural edificado, imemorial ou ambiental, as respostas
que se reclamam devem convergir em abordagens multissectoriais, preferencialmente integradas, exigindo-se aos Grupos de Ação Local (GAL) uma maior exigência na seleção dos investimentos a realizar, valorizando aqueles que são sustentáveis em razão da sua capacidade geradora de
riqueza e de novos postos de trabalho.
Seguramente que esta é a via que mais desafia o engenho criativo, que mais risco associa ao
trabalho e ao investimento e que menor visibilidade mediática concede. Mas esta é seguramente
a via que mais enriquece o espaço rural, aquela que mais emprego pode gerar e a que mais fará
perdurar os efeitos positivos deste programa.
Os meios que a abordagem Leader disponibiliza às iniciativas locais e aos GAL e com o trabalho
que os mesmos desenvolvem, é possível continuar a convocar novas ações, melhorar as apostas,
reinventar atividades e enriquecer o nosso mundo rural.

Em termos territoriais, foi opção da Região manter os anteriores territórios abrangidos pelos Programas de
Iniciativa Comunitária LEADER II e LEADER+, porque entendeu-se que a realidade regional continuava a exigir
que não fossem feitas mudanças a esse nível. Havia necessidade de não alterar a filosofia que esteve presente
nos anteriores quadros comunitários: primeiro porque os potenciais beneficiários tinham um conhecimento
histórico dessas zonas de intervenção, o que seria uma oportunidade para que não surgissem grandes constrangimentos na apresentação de pedidos de apoio, segundo, porque a existência de associações de desenvolvimento local nesses territórios, traziam alguma garantia de que o programa poderia avançar, já que essas
associações teriam condições para concorrer e até serem seleccionadas para gerirem cada um dos territórios,
o que veio efetivamente a acontecer.
Relativamente à conceção do Programa de Desenvolvimento Rural, no que concerne à Abordagem LEADER e ao orçamento das Estratégias Locais de Desenvolvimento, foi entendimento de que haveria paridade
financeira entre os territórios. Esta opção inicial teve como fundamento o pressuposto de que as dinâmicas
de implementação por parte dos Grupos de Ação Local, seriam muito idênticas e que haveria um bom grau
de adequação entre os recursos financeiros disponibilizados e os objetivos e metas traçadas para o desenvolvimento rural.
Decorridos que são três anos sobre o início da apresentação de candidaturas ao Eixo 3, verifica-se que as
orientações estratégicas decorrentes da Decisão do Conselho, de 2006, em que expressamente definia que
o eixo "qualidade de vida e diversificação da economia rural" iria contribuir para desenvolver os territórios
rurais através da promoção dos serviços à população, das microempresas, do turismo rural e da valorização
do património cultural, a fim de melhorar as condições de crescimento e a criação de empregos em todos
os setores, é uma realidade na Região Autónoma dos Açores, já que têm surgido muitos projetos ao nível
das microempresas, alguns projetos bastante inovadores e essa inovação parte dos próprios beneficiários.
São eles que empreendem a sua ideia de projeto e quando surgem junto do Grupo de Ação Local, já sabem,
basicamente, o que querem.
Consideramos, no entanto, que a Abordagem LEADER continua a contribuir para introduzir abordagens
integradas e multissetoriais, já que no caso dos GAL dos Açores, as ELD aprovadas têm uma base multissetorial, completando vários setores de atividade. Quando olhamos para os projetos aprovados com base nestas
estratégias, notamos que de início, existia pouca preocupação e até alguma dificuldade, em relacionar esses
projetos entre si de forma a torná-los num todo, onde houvesse uma lógica. Tratava-se de apoiar iniciativas
sem grande preocupação de saber se elas eram ou não integradas e multissetoriais. Era o início!

Este é o objetivo que continuaremos a concretizar e que nos desafia a fazer sempre mais e melhor
pela nossa terra.

Atualmente já percepcionamos que os GAL começam a ter preocupações com a integração
destes projetos, nomeadamente nas ligações entre os diferentes agentes e setores económicos,
sociais, culturais e ambientais abrangidos.

Dr. Noé Rodrigues
Secretário Regional de Agricultura e Florestas

Eng.ª Fátima Amorim
Autoridade de Gestão do PRORURAL
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Introdução à Abordagem Leader nos Açores

A

abordagem Leader estimula os territórios das zonas rurais a buscar novos formatos para
se tornarem ou continuarem competitivos. É preciso conhecer a melhor forma de ultrapassar os desafios existentes em cada região: níveis reduzidos de oferta de serviços, falta
de emprego, envelhecimento da população, ou outras situações. Deste modo, a abordagem Leader contribui para melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais, tanto das famílias de agricultores
como da população a nível mais amplo, utilizando uma abordagem global de resolução dos problemas dessas zonas.
O PRORURAL, enquanto programa regional, intervém a este nível, através da execução de medidas e ações imprescindíveis para dar continuidade e reforçar a intervenção específica de apoio
a estas zonas já iniciada e desenvolvida no quadro dos programas LEADER II e LEADER+, visando
a diversificação e desenvolvimento de novas atividades económicas geradoras de riqueza e emprego, numa lógica de potenciar e/ou reforçar os recursos locais existentes e fixar e/ou dinamizar
o crescimento das populações existentes.
Nos Açores, são quatro os Grupos de Ação Local (GAL) que têm a seu cargo esta intervenção:
ADELIAÇOR, ARDE, ASDEPR e GRATER. São eles quem detetam e tentam resolver os constrangimentos e potencialidades que existem nos seus territórios, utilizando uma metodologia bottom-up, que permitiu, à partida, aumentar a importância da intervenção e a sinergia com outras medidas, que são alvo do mesmo tipo de abordagem.
As Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) são os instrumentos operacionais para a execução da abordagem Leader através dos GAL, tendo os mesmos apontado para uma estruturação
das intervenções que seguiu o quadro regulamentar em vigor e expressaram, de forma clara, quais
as metas de execução financeira, de realização, de resultados e de impacto que se pretendem
atingir durante o seu período de implementação, assim como a sua articulação com outros instrumentos de política que atuam no mesmo território.
As medidas do PRORURAL, previstas no Eixo 3, dirigem-se a uma população-alvo diversificada
e cobrem um conjunto alargado de áreas de intervenção e de atividades económicas, justificando
a sua implementação com base numa abordagem de desenvolvimento local.
A diversificação da economia e criação de emprego, a intervenção no património e nos serviços prestados à população, são objetivos que deverão ser alcançados tendo em conta as caraterísticas específicas de cada território e as suas necessidades/potencialidades de desenvolvimento.
A capacidade dos agentes locais que, em parceria, delinearam a estratégia de atuação no seu
território, sustentada num diagnóstico fundamentado, e se propuseram à sua implementação, é
determinante para satisfação dos objetivos que se querem atingir.
A experiência existente na implementação de iniciativas locais, como sejam os programas Leader II e LEADER +, e a motivação existente para o desenvolvimento de iniciativas locais são indicadores do interesse existente na abordagem Leader que consideramos ser fundamental na criação
e/ou melhoria das capacidades existentes nos territórios.
Para a concretização deste trabalho, os quatro Grupos de Ação Local dos Açores são apoiados
financeiramente, através do PRORURAL, quer ao nível das despesas de funcionamento da estrutura técnica, quer ao nível da animação dos territórios e da cooperação.

Abordagem Leader

Os Grupos de Ação Local
e o Território
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Associação para o
Desenvolvimento Local de
Ilhas dos Açores
Forma Jurídica: Associação sem fins lucrativos
Sede Social: Rua do Pasteleiro, 9900-069 Horta
Telefone: 292 200 360 - Fax: 292 200 365
Correio electrónico: adeliacor@sapo.pt
Página da Internet: www.adeliacor.org

A

ADELIAÇOR, fundada em 1994, foi criada para
apoiar e promover o desenvolvimento local que
compreende a sua Zona de Intervenção nos territórios das ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Flores e Corvo,
em particular o meio rural, com o objetivo de fixar as suas
populações.
A ADELIAÇOR tem uma implantação no território de
elevada grandeza, não só pelos programas individuais
e de cooperação que tem realizado e que abrangem as
mais diversas áreas socioeconómicas, como pela representatividade abrangente da sua parceria.
Desenvolveu, com a sua ação, competências na gestão dos programas de Iniciativa Comunitária LEADER II,
LEADER + e Abordagem Leader, no âmbito do PRORURAL.
Na execução no LEADER II foram apoiados 294 pro-

ADELIAÇOR

jetos no montante de 3.617.2571,65 milhões de euros.
Foram criadas 8 novas empresas e 45 postos de trabalho,
dos quais 24 masculinos e 21 femininos.
Quanto ao LEADER + foram apoiados 198 projetos
no valor de 5.401.740,03 milhões de euros. Criaram-se
12 novas empresas e 49 postos de trabalho, dos quais 16
masculinos e 33 femininos.
Relativamente ao PRORURAL e até ao final do ano de
2011, foram aprovados 39 projetos, com um total de investimento de 1.896.568,96. Apoiaram-se 12 empresas e 11
postos de trabalho, dos quais 8 masculinos e 3 femininos.
O GAL é constituído por 77 parceiros, representativos
dos diversos setores da sociedade: Autarquias, Colectividades, Ação Social, Cultura, Apicultura, Agricultura, Vitivinicultura, Comércio, Indústria, Serviços. Destes, 40 são
privados.

Equipa Adeliaçor (da esquerda para a direita): Roberto Faria (Técnico Administrativo); Sónia Borges (Técnica de
Desenvolvimento); José Luís Bettencourt (Animador da ilha de São Jorge); Dolores Oliveira (Técnica de Desenvolvimento); Sérgio Azevedo (Animador da Ilha do Pico); Arlene Goulart (Coordenadora).

Abordagem Leader
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Delimitação e Caraterização Geográfica

Área, População Residente e Densidade Populacional

A área de intervenção da ADELIAÇOR é constituída
pelas ilhas Faial, Pico, São Jorge, todas no grupo central
do arquipélago dos Açores, e Flores e Corvo no grupo
ocidental.
O Território de Intervenção da ADELIAÇOR carateriza-se pela insularidade e descontinuidade numa área total
de 1.025,09 quilómetros quadrados. A distância interilhas
é variável, sendo a menor entre as Ilhas do Pico e Faial,
cerca de 5 milhas marítimas, e a maior entre as Ilhas de
São Jorge e Corvo, cerca de 147 milhas marítimas.

Área (Km )
2

No total, as cinco ilhas possuem 9 concelhos dos quais
o Faial tem a Horta, sede da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, o Pico tem a Madalena, Lajes e São Roque,
São Jorge tem as Velas e Calheta, as Flores têm Santa Cruz
e Lajes e o Corvo tem Vila Nova do Corvo.

S. Jorge

A maior ilha em área é a do Pico e a menor a do Corvo.

8.998

36,64

Calheta

126,51

3.617

28,59

Velas

119,08

5.381

45,19

447,74

14.144

31,59

Lajes do Pico

154,35

4.701

30,46

Madalena

149,08

6.049

40,58

São Roque do Pico

144,31

3.394

23,52

172,43

15.038

87,21

172,43

15.038

87,21

141,7

3.791

26,75

Lajes das Flores

69,59

1.503

21,60

Santa Cruz das Flores

72,11

2.288

31,73

17,13

430

25,10

17,13

430

25,10

Concelhos do Território

Faial
Horta
Flores

Ilha do Pico
Madalena
São Roque
Lajes

Densidade
Populacional
(Hab/Km2)

245,59

Pico

lha do Faial
Horta

População
Residente
2011

Corvo
Corvo
TOTAL ZI

1.024,59

42.401

41,38

Fonte: Censos 2011, Resultados Preliminares, SREA

Ilha de São Jorge
Velas
Calheta

Como se verifica pelo quadro apresentado, com
base nos resultados preliminares do ano de 2011,
a Zona de Intervenção da ADELIAÇOR é composta
por 42.401 indivíduos, numa área total de 1.024,59
quilómetros quadrados. Apresenta uma densidade

Ilha das Flores
Santa Cruz
Lajes

Ilha do Corvo
Vila Nova do Corvo

Abordagem Leader
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populacional média de 41,38 habitantes por quilómetro quadrado, com 87,21 habitantes por quilómetro quadrado na ilha do Faial, a mais populosa, e de
25,10 habitantes por quilómetro quadrado na ilha
do Corvo, a menor.

Agricultura no Território

Artesanato no Território

N

N

As ilhas que mais contribuem para este resultado são
o Pico e São Jorge uma vez que, em conjunto, representam cerca 70% do total da produção de agroalimentares
do território. No caso da Ilha do Pico (37%), os valores
apresentados resultam da produção vitivinícola, laticínios, panificação, abate de gado e aves, charcutaria e
conservas de peixe. No caso da Ilha São Jorge, apenas a
produção vitivinícola e o abate de aves não se manifestam.

Dos vários produtos, destaque para aqueles que se
encontram certificados pelo Centro Regional de Apoio
ao Artesanato, com a marca Artesanato dos Açores.

o Território de Intervenção a atividade económica relacionada com as indústrias transformadoras representa cerca de 6% do total e destas, a
produção de agroalimentares abrange 2%.

A produção de produtos agroalimentares tradicionais
tem vindo a ser uma aposta das empresas locais, o que
favorece quer a revitalização da economia local quer a
recuperação de saberes fazeres em risco de desaparecimento.
Por outro lado, estas produções têm um papel importante em termos de dinamização turística uma vez que,
em torno dos mesmos, começam a ser realizadas atividades de animação e promoção do território.
Releva-se a qualidade de vários produtos, certificados
com Denominação de Origem Protegida (DOP), no caso
do Queijo de São Jorge e o Queijo do Pico; VLQPRD, no
caso dos vinhos licorosos; e a carne IGP. Para além destes,
há notoriedade do Mel de Incenso, dos Vinhos Regionais
e demais produtos vínicos, da doçaria de São Jorge, dos
restantes laticínios produzidos nas cinco parcelas do território (queijos e manteigas), a charcutaria, as conservas
de peixe.
No caso concreto dos laticínios, há necessidade de
melhorar a qualidade e higiene do leite, quer através de
controlo sanitário dos efetivos, quer pela melhoria do sistema de controlo da qualidade do leite, aliado à sazonalidade da produção leiteira, que não permite uma laboração regular dos diferentes produtos ao longo do ano,

o Território de Intervenção a produção de artesanato é considerada de especial importância
enquanto forma de ocupação da mão de obra
feminina disponível, da perpetuação de tradições e da
identidade cultural dando continuidade aos saberes fazeres tradicionais de forma complementar ao rendimento do agregado.

criam dificuldades de escoamento e nas relações entre a
produção e as unidades de transformação.
A maior agravante na área da comercialização é, sem
dúvida, o elevado custo de transporte entre ilhas e entre
a Região e o Continente, no que diz respeito aos produtos
transformados, o que, aliado à saturação dos mercados locais em certos produtos, origina excedentes de difícil escoamento. A sazonalidade da produção volta a manifestar-se
também a este nível, criando excedentes no verão e dificuldades na satisfação das encomendas no inverno.
A possibilidade de introduzir melhorias na qualidade
e higiene do leite constitui ainda um ponto forte a desenvolver, até porque se reverte num aumento do rendimento dos agricultores (já que existem escalões diferenciados de valor monetário do leite). O mesmo se pode
afirmar sobre a melhoria qualitativa de todo o processo
produtivo dos produtos certificados acima referidos.

A marca “Artesanato dos Açores”, criada pela Portaria
nº89/98, de 03 de Dezembro, visa certificar a origem e a
qualidade dos produtos que estejam de acordo com as
regras estabelecidas, abrangendo bordados, rendas e
tecelagem: Bordado a Palha sobre Tule, da Ilha do Faial,
Rendas, da Ilha do Pico e Tecelagem, da Ilha de São Jorge.
Os trabalhos em Miolo de Figueira, da Ilha do Faial,
encontram-se em processo de certificação.
Entre as várias expressões artesanais da Ilha de São
Jorge, destacam-se a tecelagem e os bordados à mão,
sendo muito conhecidas as “colchas de ponto alto” e as
“colchas de ponto de repasso”. Realizadas em teares de
madeira, utilizando técnicas ancestrais, estas colchas são
uma das manifestações mais caraterísticas do artesanato
açoriano.

Destaque para o peso do Queijo de São Jorge, na produção de queijos DOP, a 1nível nacional, no ano de 2007,
representando mais de metade da produção total (51%).
No caso da produção vitivinícola é a Ilha do Pico que
se destaca, uma vez que esta ilha contribui com cerca de
42% para a produção vinícola regional.

Estrutura da exploração agrícola em 2009
Açores
N.º de explorações com SAU

S. Jorge

Pico

Faial

Flores

Corvo

13.511

1.146

1.594

855

424

56

Superfície Agrícola Utilizada - hectares

120.412

13.911

18.113

9.095

8.464

976

Superfície total – hectares

130.463

14.877

19.549

9.455

12.517

990

Matas e florestas – hectares

4.015

438

495

228

443

7

Superfície agrícola não utilizada – hectares

1.794

248

922

113

226

7

Outras superfícies - hectares

4.242

279

20

19

3.384

º

Fonte: SREA – Recenseamento Agrícola 2009
º - Dado inferior a metade da unidade utilizada
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Relativamente à Ilha do Pico, as rendas de “arte” são a
principal forma de artesanato local produzido pelas artesãs. Também a caça à baleia foi musa inspiradora do artesanato aqui produzido. Os dentes do cachalote, deram
origem a espantosas gravuras usando a técnica do “Scrimshaw”, trazida para a Região por baleeiros americanos.
Por sua vez, o Faial, rico em trabalhos artesanais,
apresenta bordados a palha de trigo sobre tule, trabalho
único no mundo, artigos de palha e vimes, artefactos de
osso de cachalote, assim como trabalhos em miolo de figueira, onde foram criados originalmente.
O artesanato das Flores é muito rico e tem diversas
origens. Os bordados e rendas, as mantas tecidas nos teares rudimentares, os decorativos objetos feitos de conchas coloridas, são testemunhos de uma tradição que
apenas em parte se mantém. As flores a partir do miolo
de hortênsia são peças preciosas feitas por hábeis mãos.
A Ilha do Corvo faz-se representar por um casal de artesãos, através dos seus bonés e boinas de lã típica, sendo a cor mais tradicional o azul-escuro com uma “grega”
(faixa) em branco. Aqui, podem observar-se os teares ainda em uso, memória de uma tradição de lanifícios quase
perdida, onde se teciam panos de lã espessa, trabalhada
por processos tradicionais complexos e curiosos.
Outra matéria-prima utilizada é a madeira de Cedro, a
partir da qual nascem as bengalas tradicionais, os piões e
as fechaduras típicas, incluindo as próprias chaves, todas
elas feitas em madeira.

Diagnóstico do Território - Análise SWOT

Projetos de promoção
da região e seus produtos

Diagnóstico Estratégico do Território

• Participação na ManiFesta 98.
• Participação, na Feira Nacional de Agricultura, na I Grande Mostra do Mundo
Rural
• Adesão ao Clube, www.clubbiored.
com, um projeto entre territórios rurais
da União Europeia (Portugal e Espanha),
cujas áreas de intervenção albergam espaços naturais protegidos de elevado valor ambiental e cultural
• I Simpósio de Artes e Ofícios Tradicionais
dos Açores
• Feira Nacional de Agricultura de Santarém, com uma mostra e prova de produtos regionais e artesãos a trabalhar ao
vivo, na área das rendas
• II Mostra do Mundo Rural
• Adesão à Loja do Mundo Rural, em Lisboa (Campo de Ourique)
• Participação na I Bienal de Turismo em
Espaço Rural Atlântico
• A ADELIAÇOR, foi parceira associada do
projeto TOURMAC – Turismo de Trilhos
Pedestres e Desenvolvimento Sustentável
• Projeto “Magna Mater - O Design no Artesanato”
• II Bienal de Turismo em Espaço Rural
Atlântico
• Realização de dois encontros denominados “Sensibilização para a Certificação
do Queijo do Pico” e “Sensibilização para a
Certificação do Mel do Pico e Faial”
• Expo Brasil - Desenvolvimento Local, que
se realizou em Belo Horizonte
• Feira Portugal da Terra ao MAR – Açores
• Pensar Turismo ilhéu – Rota do Queijo e
das Fajãs
• Jornadas dos Queijos DOP
• EXPO DL; o projeto consistiu na participação na II edição da Festa do Mundo
Rural
• Comercializar o Turismo em Espaço Rural
• DesENVOLVER Açores
• Rotas Turísticas Temáticas, projeto em
parceria com as Secretarias Regionais da
Agricultura e Florestas e do Ambiente e
Mar, destinado à implementação de itinerários temáticos nas cinco ilhas
• Vivências Insulares, III edição da Festa do
Mundo Rural
• Loja Açores em Lisboa, projeto de cooperação entre as 4 ADL dos Açores
• Produtos Tradicionais de Qualidade, edição e criação de um catálogo.

Abordagem Leader

De forma a realizar um diagnóstico aprofundado do território, a ADELIAÇOR recorreu a um exercício de
identificação dos elementos chave do Território de Intervenção, em termos das áreas de actuação definidas:
Potencial Humano e Mercado de Trabalho, Sociedade e Cidadania, Cultura e Tradições, Ambiente, Empresas e
Empreendedorismo, Turismo, Artesanato e Serviços de Proximidade.
A avaliação do impacto dos referidos elementos, permitiu compreender os recursos e potencialidades,
fragilidades e ameaças, dinâmicas de evolução e sinergias internas - entre ilhas - e perspetivas de futuro. A
situação periférica do território acentua algumas vulnerabilidades mas, em contrapartida, as especificidades
existentes também proporcionam uma diferenciação que pode concretizar oportunidades no âmbito de uma
estratégia inovadora de desenvolvimento. A análise foi complementada com uma auscultação da população
das cinco ilhas, numa abordagem territorial participada, ascendente, e descentralizada, que teve a virtuosidade de sensibilizar para o essencial, reconhecer o acessório e permitir estabelecer prioridades de atuação e
preparar opções estratégicas.

Potencial Humano e Mercado de Trabalho

Pontos Fortes

• Crescimento populacional acentuado na Ilha do Corvo
• Baixa taxa de desemprego
• Mão de obra feminina disponível
• Incremento da formação profissional
no território

Pontos Fracos

• Envelhecimento da população
• Baixa taxa de natalidade
• Índice de envelhecimento elevado e
baixo índice de juventude
• Perda de população na generalidade dos Concelhos
• Migração para São Miguel e Continente
• Baixos níveis de formação e qualificação profissional
• Baixas taxas de produtividade
• Dificuldade de integração dos jovens na vida ativa

Oportunidades
• Qualidade de vida

Ameaças

• Esvaziamento demográfico
• Escassez de empregos não agrícolas
• Elevado peso do setor público como
empregador

Objetivos estratégicos

Promover a capacidade de inovação,
gestão e modernização do território
» 16
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Cultura e Tradições

Pontos Fortes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museu de lulas e cachalotes
Museu etnográfico da Criação Velha
Museu do Queijo do Pico
Museu da construção naval
Museus Regionais no Pico e Faial
Museus nas Ilhas das Flores e São
Jorge
Adega A Buraca
Centro de Interpretação do Farol dos
Capelinhos
Centro de Artes e Ciências do Mar
Centro do Mar
Biblioteca e Arquivo Regional da
Horta
Bibliotecas Municipais
Teatro Faialense
Auditório das Velas, Lajes do Pico e
Lajes das Flores
Galeria Municipal nas Lajes do Pico
Galeria Casa Preta
Património baleeiro de relevo
Moinhos classificados e diferenciados por ilha
Festas Concelhias
Profusão de Bandas Filarmónicas e
grupos musicais
Tradições culturais enraizadas
Festividades em honra do Espírito
Santo
Edifícios classificados de arquitetura
civil, militar e religiosa
Confrarias do Vinho do Pico e do
Queijo de São Jorge
Património Cultural da Humanidade
da Paisagem Protegida da Cultura da
Vinha do Pico

Pontos Fracos

• Subaproveitamento de recursos culturais e património pelo desconhecimento de mercados valorizantes

Oportunidades

• História e Cultura locais muito ricas
• Tematização da oferta turístico-cultural

Ameaças

Objetivos estratégicos

Promover e valorizar os recursos patrimoniais, culturais e ambientais

Ambiente

Pontos Fortes

• Espaços naturais de elevado valor
ambiental e paisagístico
• Sítios de interesse geológico
• Preservação ambiental com baixos
níveis de poluição do ar, mar e solo
• Elevado número de espaços protegidos
• Integração na Região da Macaronésia
• Integração na Rede Natura 2000,
com elevado número de SIC’s e ZPE’s
• Criação de Parques Naturais de ilha
• Ecotecas em todas as ilhas exceto no
Corvo
• Reserva da Biosfera – Corvo
• Abundância de zonas balneares naturais
• Atribuição de Bandeira Azul a 2 zonas balneares e 1 marina na ZI
• Jardim Botânico do Faial

Pontos Fracos

• Falta de preocupação ambiental dos
agricultores, incluindo desinteresse
pela produção biológica
• Pressão económica das explorações
agropecuárias sobre os recursos ambientais
• Limitada consciencialização da população para as questões do ambiente
• Pressão sobre os recursos hídricos
• Desflorestação
• Uso pouco organizado dos inertes
• Poucos movimentos associativos
ambientais
• Falta de articulação entre Municípios das ilhas face à recolha seletiva
de Resíduos Sólidos Urbanos

Oportunidades

• Programa Chave Verde
• Aproveitamento dos recursos naturais com fins culturais e turísticos
• Aproveitamento da energia dos oceanos com protótipo no Pico

Ameaças

Empresas e Empreendedorismo

Pontos Fortes

• Existência de gabinetes de apoio ao
investimento
• URBCOM da Horta
• Centro de Empresas da Horta
• Mercado Municipal da Horta

Pontos Fracos

• Estruturas associativas muito dependentes dos apoios governamentais
• Deficiente capacidade de gestão e
inovação
• Ausência de economias de escala
• Falta de espírito empreendedor
• Falta de técnicos especializados
• Dificuldades de fixação de técnicos
nas ilhas
• Rendas de espaços comerciais elevadas
• Elevados custos dos bens de consumo
• Comércio de produtos locais não estruturado e incipiente, sem escala de
projeção no exterior
• Falta de empresas nas áreas audiovisuais, produção media, marketing,
TIC, organização eventos, energias
renováveis
• Tecido empresarial débil, limitado
ao nível da gestão e da inovação

Oportunidades

• Loja dos Açores em Lisboa
• Lojas do Triângulo

Artesanato

Turismo

Pontos Fortes

• Artesanato diversificado pelas matérias-primas utilizadas
• Escolas de Artesanato no Pico e Faial
• Certificação do Bordado a Palha sobre Tule, Rendas e Tecelagem;
• Peças em Miolo de Figueira em vias
de certificação

Pontos Fracos

• Falta de promoção dos saberes fazeres tradicionais
• Falta de técnicos de apoio nas áreas
do design e gestão das estruturas de
produção
• Tipos de artesanato em vias de extinção
• Sazonalidade das vendas no mercado local
• Baixo rendimento dos artesãos
• Falta de valorização do produto acabado – imagem e comunicação
• Falta de formação específica na área
do artesanato

Oportunidades

• Existência do CRAA;
• Reconhecimento crescente da importância dos saberes fazeres tradicionais
• Venda on-line de artesanato
• Existência de nichos de mercado
para produtos artesanais de qualidade
• Estatuto do Artesão e da Unidade
Produtiva

Pontos Fortes

• Turismo de arquipélago com a existência do “Triângulo”
• Hospitalidade da população local
• Ilha do Pico – ponto mais alto de
Portugal
• Peter Café Sport: imagem de marca
associada ao Faial
• Existência de 2 gate-ways: Faial e
Pico
• Marina da Horta : ponto de passagem de veleiros internacionais
• Ligações marítimas diárias inter-ilhas no Triângulo
• Número considerável de TER
• Turismo de Aldeia nas Flores
• Posto de turismo do Forte de Santa
Catarina
• Existência de estruturas logísticas
para a realização de congressos no
Faial e São Jorge
• Parques de Campismo nas Ilhas do
Triângulo
• Existência de piscinas municipais
• Espaço privilegiado para observação
de cetáceos
• Atividades espeleológicas na Gruta
das Torres
• ZPE’s ao abrigo da Diretiva Habitats:
Birdwatching
• Disponibilização de serviços de animação turística diversificada em terra e mar
• Campeonato Regional de Regatas
de Botes Baleeiros
• Prática do Golfe Rústico
• Rede de trilhos classificados nas 5
ilhas
• Centro Hípico nas Ilhas Faial e Pico
• Mini-golfe nas Ilhas Faial e Pico

Ameaças

• Produtos agroalimentares perecíveis dificultando a comercialização
online
• Expansão do comércio “made in china”
• Aumento dos custos dos transportes
devido aos combustíveis;
• Aumento das taxas de juro
• Limitadas iniciativas
• Comerciais inovadoras

Ameaças

• Fraca capacidade organizativa do
setor do artesanato e deficiente promoção dos produtos;
• Deficientes circuitos comerciais de
produtos artesanais

• Turismo sazonal concentrado nos
meses do Verão
• Destino turístico com elevados custos associados
• Falta de integração e organização
em rede da oferta existente
• Horários de funcionamento reduzidos e irregulares
• Reduzida exploração da gastronomia local
• Elevados custos dos serviços de hotelaria e restauração
• Insuficientes ligações aéreas com o
exterior
• Ausência de ligações diretas com o
centro da Europa
• Deficientes ligações marítimas inter-ilhas no Grupo Ocidental
• Falta de TER e animação turística diversificada no Grupo Ocidental
• Carência de infraestruturas relacionadas com o turismo de bem-estar
• Falta de alojamento turístico de
maior dimensão no Pico enquanto
centro de receção - distribuição
• Falta de formação e qualificação
profissional adaptados a todos os
agentes turísticos
• Falta de promoção dos saberes fazeres tradicionais
• Falta de articulação nos horários dos
vários meios de transporte (aéreo e
marítimo)

Ameaças

• Procura de recursos turísticos exóticos
• Política de transporte aéreo
• Diferentes estágios de oferta nas
Ilhas do Triângulo
• Imagem das profissões relacionadas
com a atividade turística gera dificuldade de captação e retenção de
trabalhadores
• Reduzida dimensão do mercado e
dispersão geográfica
• Insuficiente promoção e divulgação
das potencialidades turísticas
• Falta de organização da oferta turística
• Falta de filosofia de trabalho assente
na qualidade e na excelência

Oportunidades

• Plano Estratégico para o Turismo do
Triângulo
• Projeto de ECOMUSEU para São Jorge
• Cursos técnico-profissionais em áreas associadas ao turismo: hotelaria e
restauração
• Crescente interesse pela prática do
Turismo de Natureza e Eco-Turismo
• Crescimento do turismo de cruzeiros
com paragem no porto da Horta
• Condições para a afirmação de
produtos turísticos complementares, suscetíveis de atenuar a sazonalidade
• Segmento “Senior” em crescimento
• POTRAA
• Quantidade, qualidade e diversidade dos recursos turísticos ligados ao
ambiente e à cultura
• População urbana privilegia cada
vez mais o contacto com a natureza
• Atividades de animação e diversão
turística com elevado potencial para
a diversificação

Objetivos estratégicos

Reforçar a competitividade económico-empresarial em meio rural

Objetivos estratégicos

Reforçar a competitividade económico-empresarial em meio rural

Objetivos estratégicos

Reforçar a competitividade económico-empresarial em meio rural

Objetivos estratégicos

Promover e valorizar os recursos patrimoniais, culturais e ambientais

Abordagem Leader
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Sociedade e Cidadania

Pontos Fortes
• Associativismo

Pontos Fracos

• Reduzida participação dos associados na vida das organizações
• Falta de aplicação do conceito de
“empowerment”
• Estruturas dirigentes envelhecidas e
com pouca qualificação
• Falta de eventos culturais destinados a crianças e jovens
• Pouca valorização do património
cultural edificado
• Falta de animadores sócioculturais
• Formação incipiente ao nível da animação e gestão de espaços e equipamentos

Oportunidades

Ameaças

Objetivos estratégicos

Promover a capacidade de inovação,
gestão e modernização do território

Serviços de Proximidade

Pontos Fortes

• Postos RIAC em 12 localidades, 4
descentralizados
• Serviços públicos regionais em todas as ilhas
• Existência de serviços de saúde ao
domicílio
• Apoio domiciliário (alimentação e
higiene) prestado pelas IPSS’s, às populações idosas
• Serviços de ação social nas várias
ilhas (creches e ATL’s)
• Existência de sete NLI’s na Zona de
Intervenção;
• Centro de Acolhimento Temporário
e de Emergência no Pico
• Comissões de Proteção de Crianças
e Jovens em todos os Concelhos, exceto no Corvo

Pontos Fracos

• Falta de serviços de proximidade
para certos públicos-alvo: idosos,
crianças e deficientes

Oportunidades

Ameaças

Objetivos estratégicos

Promover a coesão social e animação
territorial

Estratégia de Desenvolvimento
Num contexto de partida caraterizado por um processo de esvaziamento e envelhecimento demográfico, baixos níveis de formação e qualificação profissional, tecido empresarial pouco competitivo, mercado de trabalho fortemente apoiado no setor público,
e recursos locais (patrimoniais, culturais e ambientais) com grande potencial turístico e
económico, mas pouco valorizados, a orientação estratégica para o Território de Intervenção da ADELIAÇOR passa por reforçar a competitividade, coesão, inovação e capacitação
territorial, atuando a quatro níveis: economia local; capital humano; património e agentes
inovadores.
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Associação Regional
para o Desenvolvimento

Delimitação e Caraterização Geográfica

A

área de intervenção da ARDE processa-se nos concelhos de Ponta Delgada, constituído por 24 freguesias - estando as freguesias de São Sebastião,
São José, Santa Clara e São Pedro de fora da intervenção
Leader - e Vila do Porto, constituído por 5 freguesias que
abrange uma área total de intervenção de 292,86 quilómetros quadrados.

Forma Jurídica: Associação sem fins lucrativos
Sede Social: Rua Manuel Inácio Correia, n.º 73 – 1º
Esq., 9500 – 087 Ponta Delgada
Telefone: 296 281 133/4 - Fax: 296 281 135
Correio electrónico: arde.azores@mail.telepac.pt
Página da Internet: www.arde.pt

A

ARDE, fundada em 1995, que compreende a
Zona de Intervenção no território dos concelhos
de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e Vila
do Porto na ilha de Santa Maria, localizados no Grupo
Oriental do arquipélago dos Açores, tem como objetivo
desenvolver, promover e valorizar o meio rural e suas populações.
A ARDE resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de Ponta Delgada, Câmara Municipal de Vila do
Porto, Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada
e Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, os quais
se constituíram como associados honorários fundadores,
tendo aderido posteriormente como associado a Cresaçor.
Foram desenvolvidas competências na gestão dos
programas de Iniciativa Comunitária LEADER II, LEADER
+ e Abordagem Leader, no âmbito do PRORURAL. A execução no LEADER II apoiou 193 projetos no montante de
4.021.437,63 milhões de euros. Foram apoiados 54 projetos na área de Apoio à Diversificação de Atividades Económicas. Foram criados 43 postos de trabalho, dos quais
4 masculinos e 39 femininos. No Leader + foram apoiados
174 projetos no valor de 5.802.410,11 milhões de euros.
Criaram-se 14 novas empresas e 73 postos de trabalho,
dos quais 52 femininos e 21 masculinos.

O concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel,
que se estende por uma área de 231,92 quilómetros quadrados, é sede do governo regional dos Açores.
Relativamente ao Prorural, até 30 Dezembro de 2011,
foram aprovados 24 projetos, com um total de investimento de 1.349.611,25 milhões de euros. Apoiaram-se 6
empresas e 7 postos de trabalho, dos quais 3 masculinos
e 4 femininos.

Santa Maria, com apenas 97,4 quilómetros quadrados
de área emersa, apresenta forma grosseiramente oval
com um comprimento máximo no sentido noroeste-sudeste de 16,8 km.

Concelhos do Território
Ilha de São Miguel
Ponta Delgada

A ARDE tem por base desenvolver uma ação que
contribua para a dinamização socioeconómica e cultural
do seu território e incentivar um espírito de interajuda e
cooperação entre os territórios rurais, para que haja uma
conjugação de sinergias em prol de um projeto de desenvolvimento integrado e sustentável.
Ilha de Santa Maria
Vila do Porto

Os parceiros da ARDE, autarquias, organizações socioprofissionais e económicas nas áreas do comércio,
indústria, serviços e agricultura, da solidariedade social
e do ensino e investigação, pelas competências próprias
e adquiridas, representam um vasto leque de áreas e
setores que pela diversidade e abrangência constituem
estruturas fundamentais para a implementação na zona
de intervenção, de estratégias de desenvolvimento local
coerentes na satisfação das carências.
A Arde conta no total com 18 Associados, 8 de carácter público e 10 de carácter privado: Entidades Públicas
(44%), Entidades Privadas (56%).

Área, População Residente e Densidade Populacional

Área (Km2)
Stª Maria

97,40

5.547

Vila do Porto
S. Miguel (*)
Ponta Delgada
TOTAL ZI

População
Residente
2011

97,40
231,92

57,14
5.547

68.748

231,92
328,99

Densidade
Populacional
(Hab/Km2)
57,14
296,43

68.748
74.295

296,43
225,83

(*) só o concelho de Ponta Delgada
Fonte: Censos 2011, Resultados Preliminares, SREA

Como se verifica pelo quadro apresentado, com
base nos resultados preliminares do ano de 2011, a
Zona de Intervenção da ARDE é composta por 74.295
indivíduos, numa área total de 328,99 quilómetros quadrados. Apresenta uma densidade populacional média

Equipa Arde (da esquerda para a direita): Andrea Guedes (Coordenadora); Rui Filipe Guedes (Técnico Administrativo); Ana Paula Machado (Técnica de Desenvolvimento); Cristina Medeiros (Técnica de Desenvolvimento).
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de 225,83 habitantes por quilómetro quadrado, dos
quais 296,43 habitantes por quilómetro quadrado no
concelho de Ponta Delgada (ilha de São Miguel) e de
57,14 habitantes por quilómetro quadrado na ilha de
Santa Maria.

Agricultura no Território

E

m 1999, existiam na Região Autónoma dos Açores
19.230 explorações, com Superfície Agrícola Utilizada (SAU). Em 2009, esse valor decresceu para
13.511 explorações, ou seja, um decréscimo de 29,7%.
Da observação do quadro seguinte, podemos verificar que o concelho de Ponta Delgada possui cerca de
29% das explorações agrícolas do arquipélago. Já no que
diz respeito à ilha de Santa Maria, esta possui 2,5% das
explorações.

Artesanato e Gastronomia no Território

• Valorização comercial dos produtos agrícolas, através do apoio à

modernização das estruturas de transformação e comercialização e às ações promocionais, visando a acreditação dos produtos
junto do consumidor;

• Incentivo às parcerias de raiz cooperativa, bem como estratégias
empresariais integradas;

• Incentivo ao estabelecimento de parcerias no âmbito dos planos
de marketing e respetivos circuitos de comercialização;

Relativamente à utilização das terras, as pastagens
permanentes são as culturas predominantes, quer em
explorações, quer em área ocupada, por se tratar de um
dos alimentos para a criação e produção agro-pecuária.
A zona de influência da ARDE ocupa 14,03% da superfície da região. Desta área 55,74% corresponde a superfície agrícola utilizada.
Considerando a importância dos produtos agrícolas
para o desenvolvimento económico das zonas rurais, foram implementadas as seguintes estratégias:

• Ações de formação e informação, que visaram a orientação da
produção agrícola para o mercado, designadamente pela melhoria da qualidade, pela promoção comercial e pela inovação.

• Incentivo à promoção e certificação de produtos como forma de
reforçar os mecanismos de valorização da qualidade.

• Apoio à modernização das estruturas de transformação e comercialização, com vista à melhoria da competitividade dos produtos, atendendo à importância do fator qualidade, à inovação e à
proteção ambiental.

Estrutura da exploração agrícola em 2009
Açores
N.º de explorações com SAU

O

artesanato tem grande relevância para as populações rurais, consistindo numa atividade não
agrícola, complementar para os rendimentos
das famílias.

S. Miguel*

A definição do Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal constitui um dos eixos de ação do Programa para a Promoção dos Ofícios e das Microempresas
Artesanais (PPART), que integra a Região Autónoma dos
Açores, representada pela Secretaria Regional da Economia através do Centro Regional de Apoio ao Artesanato.
O Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 110/2002, de 16
de Abril, que aprovou o Estatuto do Artesão e da Unidade

Foram identificadas como
”Unidades Produtivas Reconhecidas com Comercialização Direta” as seguintes artes:
marinharia, miniaturas, pintura de cerâmica, confeção de
artigos têxteis, confeção de bordados, escamas de peixe,
miolo de figueira, casca de cebola, alho, conchas, gesso,
cestaria, bolos e confeitos.
Quanto à Gastronomia na ilha de Santa Maria, destacam-se como pratos típicos: “As Sopas de Império, caldo
de nabos, bolo na panela, caçoila, molho de fígado, sopa
e caldeirada de peixe, molhos e alheira”. Nos mariscos são
as lapas e cracas as iguarias a não perder. Na doçaria realce para “os biscoitos encanelados, biscoitos de orelha,

Stª Maria

13.511

3.918

347

Superfície Agrícola Utilizada - hectares

120.412

14.109

4.228

Superfície total – hectares

130.463

14.719

4.333

Matas e florestas – hectares

4.015

415

61

Superfície agrícola não utilizada – hectares

1.794

26

14

Outras superfícies - hectares

4.242

169

30

* Com exceção dos concelhos de Lagoa, Nordeste, Povoação, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo

Produtiva Artesanal, define claramente os conceitos de
atividade artesanal, artesão e unidade produtiva artesanal, prevendo o respetivo processo de reconhecimento e
criando o Registo Nacional do Artesanato. O referido diploma nacional, cuja implementação na Região cabe ao
Centro Regional de Apoio ao Artesanato, constitui, pois,
um instrumento jurídico de base que enquadra, define e
regula o conjunto de atividades económicas associadas
às artes e ofícios, contribuindo para a dignificação do setor e seus profissionais e para o reconhecimento do papel fundamental que podem assumir na dinamização da
economia e do emprego a nível local.

Fonte: SREA – Recenseamento Agrícola 2009

A Portaria n.º 1193/2003, de 13 de Outubro, veio, depois, definir a tramitação processual relativa ao reconhecimento de artesãos e de unidades produtivas artesanais
e fixar as regras de organização e funcionamento do Registo Nacional do Artesanato.
Abordagem Leader
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biscoitos brancos, biscoitos
de aguardente e cavacas”. No
vinho, proveniente das castas
da encosta de S. Lourenço, destaca-se o de cheiro desta localidade, cuja fama é conhecida em todo o arquipélago. O
vinho abafado, os licores de amora e de leite e a aguardente, produzidos de forma artesanal, são ótimos digestivos.
Em Ponta Delgada a Gastronomia apresenta como pratos típicos os “Fervedouros, Polvo Guisado em vinho de
cheiro, Caldo Azedo, Couves Solteiras, Torresmos em Molho
de Fígado, Linguiça com Inhames, Caldeiradas de Peixe, Ensopado de Trutas, Arroz de Lapas e Lapas de Molho Afonso”.
No marisco são as “Lagostas, Cavacos, Lapas, e Caranguejos”
e na doçaria os “Bolos Lêvedos, Massa Sovada, Biscoitos de
Amêndoa, Barriga de Freira e as Malassadas”. Os queijos
“branco de cabra” e “da Ilha” completam a ementa.

Diagnóstico do Território - Análise SWOT

Projetos de promoção
da região e seus produtos
• Divulgação do Programa LEADER II. Desenvolvimento de ações que promoveram, simultaneamente, o programa e a realização de projetos sobre a gastronomia, costumes, hábitos tradições e artesanato. Foi possível envolver no mesmo projeto de ação e iniciativa, as várias “forças
vivas” de cada freguesia, que já reconheceram o trabalho desenvolvido pela ARDE

Diagnóstico Estratégico do Território
Para a elaboração da Estratégia Local de Desenvolvimento, foram utilizados diversos instrumentos de análise das diversas realidades rurais dos concelhos de Vila do Porto e Ponta Delgada.
Foi ainda realizado um inquérito às entidades parceiras do GAL e Juntas de Freguesia do território abrangido cujas conclusões se apresentam a seguir.

• Participação na Manifesta’98 em parceria com a ADELIAÇOR e ASDEPR. As associações estiveram presentes em feiras e outros eventos, para promover a Região Autónoma dos Açores
através da valorização dos produtos, hábitos e costumes açorianos
• A Grande Mostra do Mundo Rural foi um projeto desenvolvido em cooperação entre as quatro
associações LEADER II Açores, que decorreu entre 3 e 11 de Julho, em Lisboa no espaço do
Parque das Nações

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

• Turismo ambiental e em espaço rural
• Património natural e cultural
• Localização geográfica

• Em cooperação com a ASDEPR, desenvolveu um projeto de parceria para a elaboração de uma
brochura turística da Ilha de S. Miguel e Santa Maria procurando reunir, num documento, os
interesses turísticos, hábitos e costumes do povo micaelense e mariense
• Projeto para levar a efeito um conjunto de iniciativas em parceria com os outros GAL dos
Açores:
» I Simpósio de Artes e Ofícios dos Açores
» Exposição do Bordado Antigo dos Açores
» Concurso do Bordado Antigo dos Açores
» Catálogo do Bordado Antigo dos Açores

• Turismo ambiental e em espaço rural e reconhecimento
dos Açores como destino de Turismo de Natureza
• Produtos da marca “Açores” e novas oportunidades nas explorações agrícolas e energias renováveis
• Recuperação e manutenção de património cultural edificado
• Espaços ao serviço da cultura

• Elaboração da candidatura ao Vetor 2 do Programa LEADER +
• Material para divulgação do Programa, material da ARDE e outro realizado em parceria com
as restantes Associações LEADER Açores, organismo regional responsável pelo programa, entre
outras

•
•
•
•

Falta de empreendedorismo local
Transportes Aéreos
Falta de investimento privado
Outros destinos turísticos concorrenciais aos Açores

Para além do inquérito, foram realizadas reuniões de trabalho e entrevistas com várias entidades associadas, recolha de informação estatística, bem como informação disponibilizada em sítios eletrónicos de várias entidades.

• Iniciar o processo de receção, análise e aprovação de candidaturas
• Preparar a participação, em conjunto com as Associações LEADER Açores, na II Mostra do
Mundo Rural, a realizar no Porto no mês de Março pela Direção Geral do Desenvolvimento
Rural

Pontos Fortes

• Turismo como setor emergente e gerador de emprego
• Cultura empresarial, ou seja, uma apetência para a criação
de atividades privadas, nas áreas do comércio, indústria e
artesanato
• Clima com pequenas oscilações de temperatura durante o
ano e a existência de microclimas
• Diversidade e beleza natural pouco humanizada
• Forte imagem do território no exterior
• Existência de casas rurais, miradouros, fontanários, moinhos de vento, termas, portos e marinas
• Aeroportos em Santa Maria e Ponta Delgada
• Crescimento da capacidade de alojamento na região incluindo o Turismo em Espaço Rural e hotelaria
• Universidade dos Açores, localizada em Ponta Delgada
• Unidades hospitalares
• Ponta Delgada como principal centro urbano da Região
• Produção com elevada qualidade nos laticínios e seus derivados, espécies piscícolas, produtos agrícolas, apícolas e
florícolas
• Associação de Agricultores com produção biológica
• Fracos níveis de poluição do território, sendo, em comparação com as regiões comunitárias, uma das regiões que
apresenta menores coeficientes de poluição marítima
• Estruturas associativas e públicas de enquadramento no
desenvolvimento rural

• Criação de Loja de produtos dos Açores em Lisboa
• Participação na I Feira de Doçaria Tradicional na qual obteve o 2º lugar entre 30 stands; pretendeu dar continuidade a essa participação, visto que, o balanço foi bastante positivo, principalmente por aqueles que representaram a ARDE no referido evento: Pastelaria Capelense e
Cooperativa de Artesanato de Santa Maria
• Participação nas Feiras Transregionais de Economia Solidária da Macaronésia que tiveram
lugar na cidade de Ponta Delgada
• Dia Rural nas Sete Cidades
• Participação na Feira Açores que decorreu na ilha do Faial
• Dia Rural um Dia Excecional. A iniciativa pretendeu experimentar um modelo de reflexão/
valorização dos recursos locais dos Açores compatibilizando áreas como o ambiente, a agricultura, o ordenamento do território, os recursos tradicionais, culturais e artísticos, procurando o
envolvimento possível de parceiros e a comunicação desejável para toda a comunidade.
• Tenda Temática “Sabores dos Açores” – convívio, mostra e degustação de produtos agroalimentares típicos Açorianos
• Participação na Mostra de Produtos Açorianos em Bruxelas
• Participação na Feira de Atividades Económicas de Santa Maria
• Participação na Feira Nacional da Agricultura em Santarém
• Realizou a “Expo Freguesias” Feira representativa das 20 freguesias não citadinas do concelho
de PDL
Abordagem Leader

• População diminuta, envelhecida e dispersa
• Baixo rendimento e baixo nível de escolaridade da população
• Envolvimento da População
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Pontos Fracos

• Reduzida dimensão do mercado consumidor, do espaço
geográfico e sua dispersão
• Elevados custos de transporte de passageiros, inter-ilhas e
entre a região e o exterior, afetando o nível do custo de
vida da sua população e consequente perda de competitividade dos mercados regionais e nos mercados externos
• Situação económica das zonas rurais
• Dificuldade de acesso ao crédito, devido às elevadas taxas
de juro
• Deficiente situação financeira do meio empresarial, nomeadamente da sua capacidade de autofinanciamento e autonomia financeira
• Dispersão da população, especialmente no que respeita às
pequenas aglomerações (meios rurais, especialmente no
concelho de Vila do Porto)
• Dificuldade de fixação de recursos humanos qualificados
• Insuficiente formação profissional nas áreas sociais, turismo, ambiente, novas tecnologias

Oportunidades

• Desenvolvimento da gastronomia, com base nos produtos
regionais tradicionais
• Possibilidade de desenvolver atividades de animação turística, com base na diversidade da natureza selvagem existente e nas atividades lúdicas tradicionais
• Promoção dos produtos locais de qualidade em nichos de
mercado interno e externo
• Possibilidade de manter e recuperar as formas tradicionais
de vida das populações rurais
• Aumento da importância da componente cultural nas iniciativas dos diversos agentes
• Desenvolvimento de Agricultura em Produção Biológica;
• Aproveitamento de recursos térmicos, hídricos e eólicos
• Tendência para o aumento da procura turística, nomeadamente em Espaço Rural
• Aproveitamento das zonas naturais para animação turística
• Forte expressão da agricultura profissional (principalmente a produção de leite)
• Existência de agentes com potencial cultural
• Desenvolvimento de iniciativas de ordem ambiental

Ameaças

• Dispersão geográfica da população no que se refere aos
pequenos aglomerados (Santa Maria)
• Perda de competitividade dos mercados regionais nos
mercados externos, principalmente no turismo
• O êxodo rural, principalmente ao nível das freguesias rurais
• Baixos níveis de produtividade dada a dimensão do mercado consumidor e as dificuldades de colocação dos produtos no mercado externo
• Elevados níveis de dependência do exterior, no que respeita aos bens de primeira necessidade
• Forte tendência para a monocultura, com consequente dependência dos setores secundário e terciário do agropecuário
• Fracas infraestruturas de apoio às atividades de caráter lúdico, cultural e desportivas
• Carência de apoio aos idosos e a atividades relacionadas
com a segurança social

ASDEPR

Estratégia de Desenvolvimento
A ARDE tem como Visão Estratégica a “Melhoraria da qualidade de vida das populações rurais através do
desenvolvimento integrado e sustentável”.
Nesse sentido, foi elaborada a ELD - Estratégia Local de Desenvolvimento - agora proposta, a qual segue os
mesmos princípios gerais a aplicar pelo GAL em outras parcerias.
Com vista à melhor perceção pelos agentes e à eficácia da estratégia a implementar, a ARDE prevê a elaboração de Compromissos de Parceria com entidades públicas e privadas que estabeleçam, de forma própria e
concreta, objetivos específicos e operacionais com vista à execução da ELD.
Abordagem Leader
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Associação para
o Desenvolvimento
e Promoção Rural

Delimitação e Caraterização Geográfica

A

área de intervenção da ASDEPR estende-se – com
exceção do concelho de Ponta delgada - por cinco
concelhos da ilha de São Miguel: Lagoa, Nordeste, Povoação, Ribeira Grande, e Vila Franca do Campo. Os
cinco concelhos são constituídos por 40 freguesias, todas
rurais.

Forma Jurídica: Associação sem fins lucrativos
Sede Social: Gaveto da Rua do Espírito Santo, 11-B
Rosário - 9560-038 Lagoa
Telefone: 296 965 768 - Fax: 296 965 828
Correio electrónico: asdepr.isabel@mail.telepac.pt
Página da Internet: www.asdepr.com.pt

O território abrangido ocupa uma área total de 514,87 quilómetros quadrados.
A população total da zona de intervenção é de 68.951 pessoas, de acordo com os dados preliminares dos censos de
2011.

A

ASDEPR - Associação Para o Desenvolvimento e
Promoção Rural, fundada 1995, tem como atividades a promoção e dinamização do mundo rural.

A sua Estratégia Local de Desenvolvimento (ELD) compreende a Zona de Intervenção na ilha de São Miguel,
no Grupo Oriental do arquipélago açoriano, através dos
concelhos da Lagoa, Vila Franca do Campo, Povoação,
Nordeste e Ribeira Grande.
A ASDEPR foi a entidade gestora dos Programas LEADER
II e Leader +, nos concelhos de Lagoa, Vila Franca do
Campo, Povoação, Nordeste e Ribeira Grande, encontrando-se em desenvolvimento a Abordagem Leader, no
âmbito do PRORURAL.
Foram ainda apresentadas candidaturas aos programas
Europeu PRINCE – projeto “Euroyouth” e EUROMED HERITAGE II – projeto “SOLISOL: Eco-Museu do Mar”.

Para a realização dos diversos projetos tem sido promovida uma articulação e complementaridade entre o programa PRORURAL e outros sistemas de incentivo em vigor
nos Açores. Tem vindo a ser incentivada a interajuda entre
os concelhos da ZI, e entre estes e outros territórios rurais.
Para concretizar a estratégia e respetivas ações estruturadas, tornou-se necessário implementar objetivos específicos e operacionais, de forma a atingir uma abordagem
integrada, proporcionando uma intervenção que tem ido
de encontro às necessidades da ZI e de outros territórios
rurais, suscitando a cooperação entre eles.

Concelhos do Território
Ilha de São Miguel
Lagoa
Nordeste
Povoação
Ribeira Grande
Vila Franca do Campo

Na execução no LEADER II foram apoiados 127 projetos
no montante de 3.824.078,76 milhões de euros. Foram
criadas 11 novas empresas e 103 postos de trabalho, dos
quais 21 masculinos e 82 femininos. Quanto ao LEADER
+ foram apoiados 166 projetos no valor de 5.736.458,00
milhões de euros. Criaram-se 15 novas empresas e 102
postos de trabalho, dos quais 17 masculinos e 85 femininos. Relativamente ao PRORURAL e até ao final do ano de
2011, foram aprovados 49 projetos, com um total de investimento de 1.718.475,80 milhões de euros. Apoiaram-se 11 empresas, das quais 4 novas empresas e criaram-se
13 postos de trabalho, dos quais 4 masculinos e 9 femininos.

População Residente e Densidade Populacional
por concelhos da Zona de Intervenção

Área (Km )
2

S. Miguel (*)

514,87

Lagoa
Nordeste

População
Residente
2011
68.951

Densidade
Populacional
(Hab/Km2)
133,92

45,56

14.430

316,73

101,51

4.920

48,47

Povoação

110,30

6.314

57,24

Ribeira Grande

179,50

32.032

178,45

78,00

11.255

144,29

Vila Franca do Campo
TOTAL ZI

514,87

68.951

133,92

(*) com exceção do concelho de Ponta Delgada
Fonte: Censos 2011, Resultados Preliminares, SREA

A população total da zona de intervenção era de 65.755
pessoas, em 2001, passando para 68.951 pessoas, em 2011,
correspondendo a um crescimento de 4,64 por cento.

Equipa Asdepr (da esquerda para a direita): Carla Cristina Oliveira (Técnica Administrativa), Vera Ventura (Técnica); Maria Isabel Magalhães (Coordenadora)
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No entanto, verifica-se um crescimento dos concelhos mais próximos das cidades e centros urbanos e diminuição nos restantes concelhos.

Agricultura no Território

Artesanato e Gastronomia

D

O

Considerando a importância dos produtos agrícolas para o
desenvolvimento económico das zonas rurais, considera-se que neste setor têm de ser desenvolvidas ações para a
valorização comercial dos produtos agrícolas, através do
apoio à modernização das estruturas de transformação e
comercialização e ações promocionais, visando a acreditação dos produtos junto do consumidor. É possível incentivar as parcerias de raiz cooperativa, bem como estratégias
empresariais integradas e o estabelecimento de parcerias
no âmbito dos planos de marketing e respetivos circuitos
de comercialização.

Destaca-se no concelho da Lagoa, a Olaria, os Bonecreiros, os Artesão das Folhas de Milhos, Talha, Marfim,
Osso e Similares, Cestaria, os Artesãos de Flores de Escamas de Peixe, Capacharia, Tecelagem e Bordados. O Nordeste é famoso pelas célebres colchas e mantas regionais
tecidas em lã e linho em teares manuais, e, também, pelas figuras e flores em folha de milho, miolo de figueira e
escamas de peixe, bem como pelos chapéus em palha de
junco. Na Povoação o realce vai para as artes e ofícios de
trabalhar escamas de peixe, fabrico de miniaturas, para
além dos seus típicos bordados. No concelho da Ribeira
Grande o artesanato é diversificado com a produção de
sertãs, capachos de corda, peneiras, bandeirinhas do Espírito Santo, picotado em papel de seda e brinquedos em
madeira. Já em Vila Franca do Campo a atividade artesanal mais típica é a conhecida “louça da vila”, que exibe peças singelas em barro vermelho não vidrado, utilizadas
no quotidiano das gentes locais, como o pote, o púcaro e
a púcara, o alguidar, a infusa e a tijela, entre outras. Para
além da olaria registam-se as rendas e bordados, os trabalhos em vime, as bonecas em pano ou folha de milho,
as mantas de retalhos tecidas no tear, miniaturas em madeira e flores artificiais em penas ou escamas de peixe.

as principais produções agrícolas destacam-se a
produção de milho forragem, para alimentação
de animais, milho grão, beterraba, batata da tarde
e batata do cedo, chá, tabaco e vinho.

artesanato tem grande relevância para as populações rurais, consistindo numa atividade
não agrícola, complementar para os rendimentos das famílias.

Serão igualmente importantes as ações de formação e informação, visando a orientação da produção agrícola para
o mercado, designadamente pela melhoria da qualidade,
pela promoção comercial e pela inovação.
A promoção e certificação de produtos como forma de reforçar os mecanismos de valorização da qualidade e um
apoio à modernização das estruturas de transformação
e comercialização são fundamentais para a melhoria da
competitividade dos produtos, atendendo à importância
do fator qualidade, à inovação e à protecção ambiental.

Estrutura da exploração agrícola em 2009

Açores
N.º de explorações com SAU

S. Miguel*

13.511

1.775

Superfície Agrícola Utilizada - hectares

120.412

24.972

Superfície total – hectares

130.463

26.692

Matas e florestas – hectares

4.015

1.426

Superfície agrícola não utilizada – hectares

1.794

143

Outras superfícies - hectares

4.242

151

* Com exceção do concelho de Ponta Delgada
Fonte: SREA – Recenseamento Agrícola 2009

Da observação do quadro podemos verificar que a
ilha de S. Miguel, com exceção do concelho de Ponta Delgada possui cerca de 13,13% das explorações agrícolas
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do arquipélago. O território de intervenção da ASDEPR
ocupa 21,96% da superfície da região. Desta área 48,50%
corresponde a superfície agrícola utilizada.
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Na Gastronomia salientam-se os
pratos típicos como o fervedouros,
polvo guisado em vinho de cheiro,
caldo Azevedo, couves solteiras, torresmos em molho de fígado, linguiça com
inhames, Canárias da Ribeira Grande, caldeiradas de peixe, ensopado de trutas, arroz de lapas, lapas de molho
Afonso e o famoso cozido das Furnas. No marisco são as
33 «

lagostas, cavacos, lapas, e
caranguejos. Na doçaria
relevam-se os bolos lêvedos, queijadas de Vila
Franca, massa sovada,
confeitos da Ribeira Grande, biscoitos de amêndoa,
barriga de freira e as malassadas. Nos queijos o
maior destaque vai para o queijo branco de cabra e queijo da Ilha. Nos vinhos e licores destacam-se o vinho de
cheiro, licor de maracujá e licor de ananás. O chá e o ananás, cultivados em São Miguel, fazem parte integrante da
gastronomia local.

Diagnóstico do Território - Análise SWOT

Projetos de promoção
da região e seus produtos
O GAL tem experiência na realização de diversos projetos de cooperação
no âmbito do LEADER II, LEADER+ e Abordagem Leader no âmbito do
PRORURAL, pretendendo continuar a desenvolver outros no âmbito do
Leader-Prorural para o período de 2007-2013.

Diagnóstico Estratégico do Território
Síntese das Potencialidades e Constrangimentos do Território
A elaboração do Diagnóstico Estratégico do Território assentou, essencialmente, num inquérito, entrevistas
e reuniões de trabalho com diferentes entidades, públicas, privadas e parceiros do GAL.
O objetivo foi o de formular um diagnóstico tão amplo quanto possível, criando um quadro de ação e interação que pudesse garantir uma intervenção consolidada para o desenvolvimento local.
O resultado mostra, de forma tão clara quanto foi possível, as opções que se abrem para o futuro do território onde a ASDEPR intervém.
Encontrar um rumo de desenvolvimento e um quadro de suporte estratégico, a consolidação do desenvolvimento local, pressupõe um amplo trabalho de interação com os agentes locais.
Para que a Estratégia Local de Desenvolvimento (ELD) seja um instrumento conducente a resultados de
sucesso, foram assumidos diferentes momentos de aproximação à realidade local, dos quais se destacam reuniões de trabalho e entrevistas com as várias entidades que compõem a direção, recolha de informação estatística, informação disponibilizada nos sítios eletrónicos de entidades públicas e privadas das várias localidades,
bem como inquéritos às entidades parceiras do GAL.

Experiência em Parcerias Interterritoriais
A ASDEPR tem construído várias parcerias ao longo dos anos, que envolveram não só os seus próprios associados mas também outras entidades
públicas e privadas, entre as quais:
• Associações Leader dos Açores (ARDE, GRATER e ADELIAÇOR), Madeira e
Portugal Continental
• Direção Regional do Desenvolvimento Agrário
• Direção Regional do Turismo
• PPART - Comissão Nacional para a Promoção dos Ofícios e das Microempresas Artesanais
• Centro Regional de Apoio ao Artesanato (Organização do I Simpósio de
Artes e Ofícios; Concurso do bordado antigo; Execução desdobrável promoção/divulgação do artesanato dos Açores; Projeto Magna Mater - O
Design no Artesanato)

Pontos Fortes

• Caraterísticas de intensa atividade económica ligada ao turismo
• Existência de parcerias públicas ou privadas no apoio à dinamização empresarial
• Proximidade do Concelho de Ponta Delgada
• Existência de algumas infraestruturas de apoio ao desporto e lazer, de interesse turístico como o Pavilhão Multiusos,
a Marina e o Aquaparque
• Significativa expressão de uma agricultura profissional
(produção de leite, cultura do ananás)
• Significativa expressão da atividade das pescas; boas acessibilidades
• Acesso aos incentivos do QREN
• Existência de Escola Profissional
• Existência de património cultural, arquitetónico e paisagístico diversificado
• Existência de áreas classificadas e reservas naturais
• Existência de parcerias vocacionadas para a gestão de serviços básicos de apoio à população
• Existência de saber fazer tradicional; existência de artesanato diversificado
• Produção de vinho de cheiro
• Agropecuária.
• Criação e desenvolvimento de microempresas
• Serviços básicos para a economia e população rural
• Cooperação interterritorial
• Turismo: Núcleos Museológicos, trilho pedestre, merendários, gastronomia
• Agricultura Biológica
• Importância do setor agrícola
• Instituições locais
• Paisagens e belezas naturais
• Miradouros floridos
• Qualidade de vida

• Várias Escolas da zona de Intervenção (projetos: “Feliz na Escola”)
• Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada
• Universidade dos Açores - Departamento de Economia (realização de Seminário sobre Engenharia Financeira e o Desenvolvimento Local)
• Universidade de Aveiro (curso de designer)
• Em parceria com os restantes GAL dos Açores foi criada a “Loja de Produtos dos Açores”, localizada em Lisboa, com a valência de cabimentar uma
estrutura de suporte técnico e logístico de apoio à animação e dinamização da comercialização de produtos locais em ambiente urbano, junto dos
potenciais consumidores
• Foi ainda desenvolvido o projeto Magna Mater, bem como diversos projetos de participação em feiras a nível nacional e internacional
Experiência em Parcerias Transnacionais
• Para além de parcerias com entidades nacionais, a ASDEPR realizou uma
parceria transnacional com a Itália - Sicília e o Norte de Portugal, na área
da agricultura biológica
• Participou ainda em diversas feiras internacionais de Agricultura Biológica, bem como publicou um roteiro de produtores biológicos em conjunto
com os restantes parceiros
• A ASDEPR aderiu ao CLUB BIORED, parceria transnacional entre entidades
gestoras do PIC Leader II e Leader+ de Portugal e Espanha, com o objetivo
de promover e preservar os espaços naturais dos territórios envolvidos,
bem como os produtos e serviços que caraterizam a cultura local, nomeadamente o turismo em meio rural, o artesanato e os produtos agroalimentares
• Foi desenvolvido ainda o projeto “Brincar para Aprender”, em parceria
com entidades nacionais e internacionais
Abordagem Leader
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Pontos Fracos

• Setor primário a agroalimentar dependente do monocultivo da vaca
• Elevado peso do setor público
• Setor das pescas com caraterísticas artesanais
• Tecido empresarial caraterizado por uma estrutura de pequena dimensão e deficiente capacidade de gestão e inovação
• Fragilidade do tecido empresarial, associativo e cooperativo
• Fraco espírito de empreendedorismo
• Deficientes sinergias entre o setor agroflorestal, ambiental
e turístico que resulte numa intervenção integrada e sustentável
• Baixo nível de qualificação dos recursos humanos
• Baixa taxa de atividade feminina e dificuldades de inserção
no mercado de trabalho
• Consciência limitada para as questões ambientais e de preservação dos recursos naturais
• Carência de equipamentos sociais e serviços de proximidade
• Acessibilidades
• Falta de escolaridade
• Insucesso e absentismo escolar
• Questões ambientais
• Espaços lúdicos
• A situação geográfica da Ribeira Chã
• Emprego nas freguesias
• Formação dos habitantes
• Infraestruturas locais
• Distância dos grandes centros urbanos

Oportunidades

• Existência de apoios públicos para a realização de projetos
por parte de entidades privadas
• Recursos naturais que potenciam um turismo de qualidade
• Existência de reservas naturais, lagoas, zonas balneares e
trilhos pedestres
• Existência de infraestruturas vocacionadas para a dinamização turística, cultural e desportiva
• Condições para articular as atividades agrícolas com o turismo
• Incentivos do QREN
• Maior investimento na área do turismo
• Diversificação de atividades não agrícolas na exploração
• Execução de estratégias locais de desenvolvimento
• Turismo
• Produtos regionais com a marca Açores
• Agroturismo
• Desenvolvimento sustentável
• Turismo
• Animação
• Espaços ao serviço da cultura

Ameaças
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alguma sazonalidade da atividade turística
Crescente concorrência no setor empresarial
Fraco dinamismo do setor empresarial
Fraco espírito de empreendedorismo
Serviços básicos e de proximidade com algumas deficiências
Setores económicos com baixos níveis de inovação e tecnológico
Lacunas na oferta de serviços em varias áreas
Elevado custo dos transportes aéreos
Escassez de recursos humanos especializados e com formação superior em algumas áreas
Elevado número de recursos humanos com baixo nível de
escolaridade e formação profissional
Falta de investimento das entidades governamentais e locais
Necessidade de combater flagelos sociais como a dependência do álcool e da droga
Falta de sinalização adequada e divulgação
Desertificação e falta de emprego
Progressivo envelhecimento da população

Estratégia de Desenvolvimento
A definição da Visão estratégica decorre da identificação das Linhas de Orientação Estratégica, correspondentes à definição de objetivos nas várias áreas de atuação e das metas que se pretende alcançar através da
concretização da ELD - Estratégia Local de Desenvolvimento.
Deste modo, a nossa visão é a melhoria da qualidade de vida da população rural.
A Visão estratégica para o território de intervenção pode ser suportada e afirmada em torno de estratégias
que visam uma linha de orientação destinada a garantir uma “ruralidade” moderna, atrativa e competitiva e um
“campo” de oportunidades para quem aqui vive e quem é visitante.

GRATER
Abordagem Leader
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Associação de
Desenvolvimento Regional
das ilhas Terceira e Graciosa

Delimitação e Caraterização Geográfica

Forma Jurídica: Associação sem fins lucrativos
Sede Social: Rua do Hospital n.º 19
9760-475 Praia da Vitória
Telefone: 295 902 067/8 - Fax: 295 902 069
Correio electrónico: grater@grater.pt
Página da Internet: www.grater.pt

A

GRATER, fundada em 1995, compreende a Zona
de Intervenção no território da ilha Terceira, composta pelos concelhos de Angra do Heroísmo e
Praia da Vitória, e da ilha Graciosa com o concelho de
Santa Cruz, localizadas no grupo central do arquipélago
dos Açores.
Com um grau de implementação no território bastante
forte, não só pelos projetos individuais e de cooperação
que tem vindo a realizar e que abrangem as mais diversas áreas socioeconómicas, como pela representatividade abrangente da sua parceria, desenvolveu, com a sua
ação, competências na gestão dos programas de Iniciativa Comunitária LEADER II, LEADER + e Abordagem Leader, no âmbito do PRORURAL.
A execução no LEADER II apoiou 237 projetos no montante de 6.334.216,70 milhões de euros.
Foram criadas 25 novas empresas e 105 postos de trabalho, dos quais 61 masculinos e 44 femininos.
Quanto ao LEADER + apoiou 166 projetos no valor de

A

da Diocese dos Açores, com 19 freguesias, e Praia da Vitória com 11 freguesias, entre as quais as Lajes onde se
localiza a Base das Lajes que alberga um destacamento
militar dos EUA.

A ilha Terceira é a mais populosa do grupo central com
56.062 habitantes em 2011 e uma superfície de 399,81
quilómetros quadrados, tendo de comprimento e largura máximos de 29 e 17,5 quilómetros, respetivamente. É
composta por dois concelhos: Angra do Heroísmo, sede

A ilha Graciosa apresenta uma superfície de 60,94 quilómetros quadrados, com 12 quilómetros de comprimento
e 8,5 quilómetros de largura (máximos), sendo a sua população de 4.393 habitantes em 2011. É composta apenas por um concelho, Santa Cruz da Graciosa, com quatro
freguesias.

área de intervenção da GRATER é constituída pelas ilhas Terceira e Graciosa, ambas localizadas
no Grupo Central do Arquipélago dos Açores,
situado em pleno Oceano Atlântico, entre a Europa e a
América.

Concelhos do Território

6.718.604,50 milhões de euros. Criaram-se 27 novas empresas e 70 postos de trabalho, dos quais 29 masculinos
e 41 femininos.

Ilha Terceira
Angra do Heroísmo
Praia da Vitória

Quanto ao PRORURAL e até à data de 31 de Dezembro
de 2011, foram aprovados 49 projetos, com um total de
investimento de 4 milhões de euros. Apoiaram-se 30 empresas e criaram-se 49 postos de trabalho, dos quais 23
masculinos e 26 femininos.

Ilha Graciosa
Santa Cruz da Graciosa

Para além do investimento, gestão e implementação daqueles programas a GRATER teve um papel importante
na articulação e complementaridade entre programas
comunitários nacionais e regionais de que resultaram
projetos, a maioria de cooperação, com bastante êxito.
O GAL é, neste momento, constituído por 55 parceiros, todos associados da GRATER, que compreendem autarquias
locais, Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, associações ligadas à vertente ambiental e cívica, ao
setor de atividade primário, às atividades sociais, culturais
e de lazer, ao setor empresarial, Universidade dos Açores e
Fundação do Ensino Profissional da Praia da Vitória.

Área, População Residente e Densidade Populacional

Área (Km )
2

Graciosa

60,94

4.393

Santa Cruz
Terceira

TOTAL

População
Residente
2011

60,94
399,81

Densidade
Populacional
(Hab/Km2)
72,09

4.393
56.062

72,09
140,22

Angra do Heroísmo

237,52

34.976

147,25

Praia da Vitória

162,29

21.086

129,93

460,75

60.455

131,21

Fonte: Censos 2011, Resultados Preliminares, SREA

Como se verifica pelo quadro apresentado, com base
nos resultados preliminares do ano de 2011, a Zona de Intervenção da GRATER é composta por 60.455 indivíduos,
numa área total de 460,75 quilómetros quadrados. Apresenta uma densidade populacional média de 131,21 habitantes por quilómetro quadrado, com 140,22 habitan-

Equipa Grater (da esquerda para a direita): Iria Pinheiro (Técnica Administrativa); Isabel Gouveia (Técnica de Desenvolvimento); Sancha Gaspar (Técnica Superior de Desenvolvimento); Carmen Toste (Coordenadora).
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tes por quilómetro quadrado na ilha Terceira e de 72,09
habitantes por quilómetro quadrado na ilha Graciosa. Em
virtude de todos os municípios da Zona de Intervenção
(ZI) terem uma densidade populacional menor que 150
habitantes por quilómetro quadrado, todo o território da
GRATER é considerado predominantemente rural.

Agricultura no Território

Artesanato e Gastronomia no Território

A

pesar de ao longo das 3 últimas
décadas se ter assistido nos
Açores a uma concentração da
superfície agrícola útil (SAU), com redução do número de explorações mais
pequenas e aumento do número de
explorações maiores, a estrutura fundiária da região carateriza-se, ainda, pela
pequena dimensão e elevada fragmentação das explorações e, portanto, por
uma área média por bloco muito baixa.

O

A agricultura da região carateriza-se
pelo forte peso da produção animal na
produção final total e, dentro da produção animal, destaca-se, claramente,
o setor do leite e laticínios. Segue-se a
produção de carne de bovino.

artesanato desta região está intimamente ligado
aos costumes e atividades do quotidiano destas
ilhas. Na Terceira, as colchas de tear manual, os
bordados em linho, as rendas, as esculturas em dente e
osso de baleia, os ornamentos em chifres bovino, os objetos de cedro, os produtos de olaria e trabalhos em vime,
são algumas das atividades primorosamente desenvolvidas. Na Graciosa, entre os variados trabalhos, merecem
um destaque especial os instrumentos musicais, nomeadamente, as violas regionais da Praia, Santa Cruz e Farol
da Ponta de Barca.

A agricultura das ilhas Terceira e Graciosa foi durante muitos anos caraterizada,
como as demais ilhas do arquipélago,
por um grande número de explorações,
sendo a sua área média muito reduzida.
Em ambas as ilhas predomina, em termos de ocupação
de SAU, a agricultura profissional em explorações familiares seguindo-se a agricultura pluriativa.

A Graciosa é, de todas as ilhas da região, aquela em que a
agricultura de idosos tem maior peso, em termos do número de explorações.

Estrutura da exploração agrícola em 2009

Açores
N.º de explorações com SAU

Terceira

Ao nível da gastronomia, as ilhas Graciosa e Terceira são
ricas destacando-se a sopa do Espírito Santo, a caldeirada de peixe, a famosa alcatra, a morcela, o polvo, entre
outros pratos típicos. Ao nível da doçaria destacam-se a

Graciosa

13.511

2.991

405

Superfície Agrícola Utilizada - hectares

120.412

23.368

3.175

Superfície total – hectares

130.463

24.044

3.286

Matas e florestas – hectares

4.015

503

º

Superfície agrícola não utilizada – hectares

1.794

63

32

Outras superfícies - hectares

4.242

111

78

Assim, verifica-se a existência de um artesanato rico e diversificado, mas em vias de se perder pela falta de apoios
e de incentivos, nomeadamente às camadas mais jovens,
traduzindo-se numa escassez de artesãos que levará, inevitavelmente, ao desaparecimento de exemplares únicos
nesta área.

Fonte: SREA – Recenseamento Agrícola 2009
º - Dado inferior a metade da unidade utilizada

Da análise do quadro verifica-se que a Terceira possui
cerca de 22,13% das explorações agrícolas do arquipélago, no que se refere à Graciosa, possui 2,99% das explorações.
A zona de influência da GRATER ocupa 21,18% da superfície da região. Desta área 57,61% corresponde a superfície agrícola utilizada.
Em termos do padrão e especialização produtiva as
duas ilhas do território são bastante diferentes.
Abordagem Leader

Na Ilha Terceira prevalecem as explorações especializadas em bovinos de leite com um valor superior à
média dos Açores. É ainda de referir a importância que
assumem os sistemas policulturais e as explorações de
bovinos para gado e leite. É uma ilha que apresenta um
elevado grau de diversificação da agricultura.
Na Ilha Graciosa já são os sistemas policulturais a predominar, se bem que, também, assume uma importância
crucial a viticultura com valores bastante superiores à
média da região.
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massa sovada, os coscorões, as
donas-amélias, o alfenim, as
queijadas da Graciosa, as cornucópias, entre tantos outros.
Mas também a este nível são precisas condições, mesmo impostas por lei e às quais muitas vezes é difícil responder.
Quer ao nível do artesanato, quer ao nível da gastronomia, ainda há muito por fazer para que não se perca o
que, afinal, é a história e faz parte do povo destas ilhas.
Existe uma grande discrepância entre as duas ilhas da
Zona de Intervenção da Grater, não só pela diferença
quantitativa das populações, mas também por fatores,
como por exemplo, a ultraperificidade da Graciosa que
gera condições geoeconómicas estruturais pouco atrativas à fixação das populações neste meio essencialmente
rural, havendo a necessidade de inovar, no sentido de as
atrair e fixar.

Diagnóstico do Território - Análise SWOT

Projetos de promoção
da região e seus produtos

Diagnóstico Estratégico do Território
Na ilha Terceira, o setor terciário possui maior peso relativo, desde a década de 80, representando mais de
metade da população empregada; em seu detrimento os setores primário e secundário têm vindo a perder
importância.
Na ilha Graciosa, em termos de distribuição setorial da população empregada, constata-se um significativo
reforço do peso do setor terciário e um ligeiro aumento do setor secundário, em contrapartida duma diminuição acentuada do setor primário.

• Mostra do Mundo Rural na FIL onde as
várias associações expuseram os seus territórios e suas potencialidades turísticas e
produtos típicos
• 2.ª Mostra do Mundo Rural na Feira Nacional da Agricultura – Santarém
• Participação na I Bienal de Turismo Atlântico em S. Jorge

Localização

• 3.ª Mostra do Mundo Rural nas instalações
da antiga DGDR (Direção Geral de Desenvolvimento Rural)

Pontos Fortes

• Posição geoestratégica
• Território predominantemente rural
• Clima ameno durante todo o ano

• Participação na I Feira Transregional de
Economia Solidária da Macaronésia, evento
organizado pelo Instituto de Ação Social e
Cresaçor – Cooperativa Regional de Economia Solidária, enquanto entidades promotora e gestora, respetivamente, do projeto
CORES no âmbito da Iniciativa Comunitária
INTERREG III – B

Pontos Fracos

• Insularidade
• Território descontínuo
• Dimensão muito pequena das parcelas territoriais com baixas densidades populacionais
• Vulnerabilidade às catástrofes naturais
• Acessibilidades condicionadas

• Portugal da Terra ao Mar – Projeto de cooperação interterritorial de Divulgação e promoção da Região Açores. O objetivo geral foi
dar a conhecer ao cidadão urbano o que de
melhor existe no mundo rural português
• Portugal um destino rural – Promoção do
turismo rural numa Feira em Sevilha com o
objetivo de promover o território das associações envolvidas. Foi também criado um
catálogo com propostas de fins de semana
em cada um dos territórios e feita a divulgação do património ambiental e cultural,
produtos locais e artesanato

Oportunidades

• Políticas Comunitárias para reforçar
a coesão territorial
• Valorização dos parâmetros de qualidade de vida associados a zonas
pouco povoadas
• Valorização do carácter rural da Z.I.

• Promoção dos produtos típicos no parlamento Europeu em Bruxelas.
• Sabores da GRATER - Promoção e divulgação dos produtos agroalimentares (gastronómicos e produtos típicos locais) da Zona
de Intervenção
• Loja Açores - Concretização de um espaço
de promoção e representação do Mundo
Rural Açoriano em Lisboa. O projeto consistiu na instalação de uma loja especializada
na venda e promoção de produtos tradicionais de qualidade, da Região Autónoma dos
Açores, nomeadamente produtos agroalimentares e artesanato. Têm sido realizadas
ações especiais na divulgação dos produtos.

Pontos Fortes

• Disponibilidade de mão de obra
principalmente feminina
• Sensibilidade crescente da população e entidades locais para a formação profissional
• Baixa taxa de desemprego

Pontos Fracos

• População envelhecida ou com percas nas camadas mais jovens
• Diminuição da taxa de natalidade
• Baixos níveis de qualificação profissional
• Elevadas taxas de analfabetismo
• Insuficiência de ações de formação
socioprofissional adequadas às necessidades locais, nas áreas da educação, saúde, turismo, ambiente e
novas tecnologias
• Dificuldade de fixação de recursos
humanos qualificados
• Dificuldade de integração dos jovens na vida ativa

Ameaças

Oportunidades

• Abandono das comunidades rurais
• Forte probabilidade de ocorrência
de tempestades e sismos

• Recursos financeiros disponíveis
para cofinanciamento em múltiplas
áreas

Objetivos estratégicos

Ameaças

Valorizar a imagem Açores e a sua localização

• Envelhecimento da população
• Desertificação de algumas zonas do
território

Objetivos estratégicos

Valorizar a capacidade de inovação e
de empreendorismo da população
Dinamizar a integração na vida ativa
e social

• Feira de Gastronomia do Atlântico - show
cooking num stand naquela feira
• BTL - Promoção de produtos turísticos na
principal Feira de Turismo do país.
Abordagem Leader
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Património e Ambiente

Pontos Fortes

• Paisagem natural diversificada.
• Existência de uma orla marítima
com inúmeras potencialidades.
• Riqueza do património histórico-cultural (monumentos, museus, casas senhoriais e típicas).
• Cidade Património Mundial.
• Reservas naturais e ecológicas.
• Furnas, caldeiras e grutas.

Pontos Fracos

• Limitada consciencialização da sociedade para as questões do ambiente e preservação dos recursos
naturais
• Impacto da intensificação da agricultura na paisagem rural
• Fraca recetividade para iniciativas
integradas com o turismo

Oportunidades

• Valorização do caráter rural da Z.I.
• Promoção de produtos e serviços ligados ao mundo rural.
• Procura crescente das zonas rurais
para descanso, turismo de natureza
e lazer.
• Recursos financeiros disponíveis
para cofinanciamento em múltiplas
áreas

Ameaças

• Risco de abandono das comunidades rurais

Objetivos estratégicos

Valorizar e preservar o ambiente e a
qualidade de vida
Conservação e valorização do património rural

Indústria

Pontos Fortes

• Zonas Industriais em crescente expansão.
• Setor agroindustrial significativo ligado à produção do leite
• Condições para a diversificação das
atividades produtivas

Pontos Fracos

• Estrutura empresarial fraca e de reduzida dimensão
• Pouca competitividade da produção, considerando o acréscimo de
custos dos fatores de produção que
têm que ser importados
• Ausência de economias de escala,
considerando a dimensão das ilhas
que não é compensada pelo mercado
interno ou externo devido à ausência de circuitos de comercialização
• Deficiente capacidade financeira, de
gestão e inovação
• Baixo nível de diversificação de produtos e de modernização das estruturas produtivas
• Falta de gabinetes de apoio ao investimento e de serviços complementares a empresas
• Falta de espírito de risco dos empresários
• Reduzida dimensão de mercado e
dispersão geográfica

Oportunidades

• Vantagens comparativas relativamente aos fatores de produção no que
diz respeito à transformação do leite
• Diversificação do setor agroindustrial ligado á produção do leite
• Existência de mercado externo para
os produtos da Z.I.
• Emergência de uma faixa de consumidores de agroalimentares respeitadores da qualidade ambiental e
da imagem dos produtos dos Açores
associada a esse tipo de produção

Ameaças

• Aumento concorrencial dos mesmos produtos sem ser pela via da
qualidade e da diferenciação

Objetivos estratégicos

Aumento da produtividade da economia. Diversificação da base económica. Aumento da capacidade de inovação e de espírito empreendedor
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Artesanato

Pontos Fortes

• Artesanato criativo e diversificado
nas matérias-primas utilizadas
• Artesãos de qualidade
• Certificação de produtos artesanais

Pontos Fracos

• Ausência de circuitos comerciais dos
produtos artesanais
• Falta de condições dos espaços de
produção
• Fraca valorização/promoção dos
produtos
• Fraca capacidade organizativa do
setor do artesanato
• Ausência de associativismo
• Falta de apoio técnico no que respeita a design, novas utilidades e gestão das estruturas de produção
• Ausência de processos de formação
adequados às necessidades e disponibilidades dos artesãos
• Sazonalidade das vendas
• Baixo rendimento dos artesãos
• Envelhecimento dos artesãos

Oportunidades

• Valorização do caráter rural da Z.I.
• Promoção de produtos ligados ao
mundo rural.
• Comercialização eletrónica da produção
• Diversificação da economia e inovação nas explorações com produtos e
serviços ligados ao artesanato
• Existência de nichos de mercado para
produtos artesanais de qualidade
• Legislação definindo o estatuto de
artesão
• Reconhecimento crescente da importância das artes e ofícios tradicionais
• Recursos financeiros disponíveis para
cofinanciamento em múltiplas áreas
• Procura crescente de manifestações
culturais caraterizadoras de espaços

Ameaças

• Risco de abandono das zonas rurais.
• Risco de abandono e extinção de artes e ofícios tradicionais

Objetivos estratégicos

Aumento da produtividade da economia
Diversificação da economia e do emprego nas zonas rurais
Aumento da capacidade de inovação
e de espírito empreendedor
Desenvolvimento de serviços de
apoio ao artesanato e aos artesãos

Agricultura e Silvicultura

Comércio e Serviços

Pontos Fortes

• Produtos agrícolas e regionais de
elevada qualidade, tipicidade e
competitividade
• Solos férteis a baixa altitude
• Setor agroindustrial significativo ligado à produção do leite
• Carne certificada como produto IGP
• Existência de património vitivinícola
• Produção tradicional com elevado valor cultural e paisagístico, com paisagem dividida por sebes e hortênsias
• Condições para diversificação da
produção agrícola

Pontos Fortes

• Economia fortemente terciarizada
• Importância das empresas do setor
terciário.
• Dinâmica na criação de postos de
trabalho
• Serviços públicos regionais em ambas as ilhas
• Economia fortemente terciarizada
• Importância das empresas do setor
terciário.
• Dinâmica na criação de postos de
trabalho
• Serviços públicos regionais em ambas as ilhas

Pontos Fracos

• Explorações com elevado número
de blocos, dispersos e reduzida SAU
• Falta de diversificação das atividades rurais e económicas
• Produtores envelhecidos e com baixo nível de formação
• Estruturas associativas muito dependentes dos apoios governamentais
• Reduzida dimensão do mercado e
dispersão geográfica
• Dificuldade na criação de estruturas
de organização e comercialização
dos produtos
• Peso pouco significativo da ocupação florestal do território
• Fraca capacidade de inovação

Pontos Fracos

• Ausência de iniciativas comerciais
inovadoras e atrativas
• Ausência de economias de escala
• Falta de gabinetes de apoio e aconselhamento ao setor empresarial
• Falta de espírito de risco dos empresários
• Elevados custos dos bens de consumo e dos serviços prestados na restauração
• Reduzida dimensão de mercado e
dispersão geográfica.
• Insuficiente cobertura por plataformas de ligação à Internet e videoconferência

Oportunidades

• Condições para a diversificação e valorização das produções agrícolas
• Articulação da agricultura com o turismo e vice-versa
• Boa imagem das produções regionais
• O reconhecimento da região como
Ultraperiférica

Ameaças

• Desinteresse pelo trabalho rural
• Dependência muito acentuada da
economia da ZI nos setores da carne
e leite
• Impacto da intensificação leiteira
sobre a qualidade da água, ciclo hidrológico, vegetação natural, biodiversidade e paisagem natural
• Risco de abandono das zonas rurais

Objetivos estratégicos

Apoiar a diversificação de atividades
nas explorações
Apoiar a melhoria na imagem dos
produtos
Apoiar a valorização da paisagem
agrícola
Reforçar a capacidade de organização, gestão e inovação
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Oportunidades

• Expansão de certo comércio e serviços para zonas rurais
• Valorização do caráter rural da Região
• Promoção de produtos e serviços ligados ao mundo rural
• Potencial associado à diversificação
para atividades e serviços complementares à agricultura
• Recursos financeiros disponíveis para
cofinanciamento em múltiplas áreas

Ameaças

• Estagnação do comércio existente
• Risco de abandono das zonas mais
rurais

Objetivos estratégicos

Aumento da produtividade da economia
Diversificação da economia e do emprego nas zonas rurais
Aumento da capacidade de inovação
e de espírito empreendedor
Desenvolvimento de serviços básicos
de apoio à economia e população rurais
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Cultura e Desporto

Pontos Fortes

• Riqueza do património cultural (folclore, gastronomia e artesanato) e
histórico
• Tradições culturais muito enraizadas
• Festividades religiosas muito participadas
• Grande proliferação de associações
e atividades na área de lazer e da
cultura
• Património classificado
• Existência de diversos produtos culturais
• Expressão importante dos clubes
navais
• Provas náuticas de relevância nacional
• Prática de diversas modalidades:
náuticas, andebol, futebol, basquetebol, patinagem, hóquei em patins
e desportos motorizados
• Existência de vários campos de futebol e pavilhões gimnodesportivos

Pontos Fracos

• Fraco apoio às associações culturais
e recreativas
• Escassez de infraestruturas de apoio
à cultura, lazer e desporto, designadamente para as camadas mais jovens e desfavorecidas
• Estruturas dirigentes das coletividades envelhecidas
• Dificuldades no financiamento de
intercâmbios de troca de experiências e Know-How

Oportunidades

• Recursos financeiros disponíveis
para cofinanciamento em múltiplas
áreas
• Procura crescente de manifestações
culturais caraterizadoras de espaços

Acessibilidades
Infra-estruturas e Equipamentos

Pontos Fortes

• Localização central no arquipélago
• Aeroportos da Graciosa e Internacional da Terceira
• Portos industriais
• Rede viária
• Portos marítimos
• Diversos portos de pesca
• Pólo da Universidade dos Açores
(Terceira)
• Unidade hospitalar na Terceira
• Centros de saúde em todos os concelhos da Z.I.
• Existência de clínicas privadas com
consultas de especialidade
• Aproveitamento de energia térmica,
hídrica e eólica

Pontos Fracos

• Insularidade e descontinuidade territorial (ilhas) e consequente encarecimento a nível de infraestruturas e
transportes
• Elevados custos de deslocação
• Rede de transportes marítimos e aéreos insuficientes
• Pequena dimensão e heterogeneidade das ilhas
• Inexistência de instalações de tratamento de resíduos sólidos
• Carências nos meios complementares de diagnóstico
• Necessidade de duplicação de investimentos pela descontinuidade territorial

Oportunidades

• Recursos financeiros disponíveis
para cofinanciamento em múltiplas
áreas

Ameaças

• Abandono das zonas rurais

Objetivos estratégicos

Aumento da capacidade de inovação
e de espírito empreendedor
Desenvolvimento de serviços

Objetivos estratégicos

Diversificação da economia e do emprego nas zonas rurais
Desenvolvimento de serviços de
apoio à economia e população rurais

Turismo

Pontos Fortes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paisagem natural diversificada
Clima ameno durante todo o ano
Potencialidades na orla marítima
Riqueza do património histórico,
cultural e natural
Existência de várias zonas protegidas
Espaço privilegiado para a observação de cetáceos (whale-whatching)
Crescimento do setor do Turismo
Dinâmica positiva do Turismo em Espaço Rural (TER)
Existência de marinas na Z.I. à exceção do conselho de Santa Cruz da
Graciosa
Existência de diversos centros hípicos
Praias e piscinas naturais, vários galardoados com a bandeira azul

Ciência e Tecnologia

Ameaças

• Risco de abandono das zonas rurais.
• Turismo massificado nas zonas mais
urbanas

Objetivos estratégicos

Aumento da produtividade da economia
Diversificação da economia e do emprego nas zonas rurais
Aumento da capacidade de inovação
e de espírito empreendedor
Desenvolvimento de serviços básicos
de apoio à economia
Dinamização do turismo no respeito
pela preservação do ambiente e do
património cultural

Pontos Fortes

• Pólo da Universidade dos Açores na
Ilha Terceira
• Cabo de fibra ótica para telecomunicações que liga todas as ilhas
• Apetência dos mais jovens para as
novas tecnologias
• Existência de postos de ligação à
Internet promovidos por entidades
públicas e privadas

Pontos Fracos

• Pouca divulgação das novas tecnologias junto da população
• Custo das telecomunicações
• Acesso limitado da população à informática
• Insuficiente cobertura por plataformas de ligação à Internet e videoconferência

Pontos Fracos

• Custos muito elevados na deslocação para as ilhas e mesmo entre ilhas
• Deficientes ligações aéreas e marítimas
• Ausência de ligações diretas ao centro da Europa
• Insuficiente promoção e marketing
• Deficientes estruturas de receção de
passageiros (gare marítima)
• Capacidade irregular de alojamento
devido à sazonalidade
• Insuficiência de estruturas de apoio
à animação turística
• Falta de inovação e diversificação no TER
• Ausência de formação, informação
e qualificação adaptados a todos os
agentes turísticos
• População agrícola pouco vocacionada para o desenvolvimento de
atividades turísticas
• Falta de sinalética e roteiros de interpretação da natureza
• Falta de espírito de risco dos empresários

Oportunidades

• Valorização e promoção de produtos e serviços ligados ao mundo rural
• Diversificação da economia e inovação nas explorações com serviços
ligados ao turismo
• Procura crescente do Turismo em Espaço Rural
• Crescimento do turismo de cruzeiros
• Recursos financeiros disponíveis
para cofinanciamento em múltiplas
áreas

Abordagem Leader

Oportunidades

• Recursos financeiros disponíveis para
cofinanciamento em múltiplas áreas
• Disseminação das novas tecnologias

Objetivos estratégicos

Aumento da produtividade da economia
Diversificação da economia e do emprego nas zonas rurais
Aumento da capacidade de inovação
e de espírito empreendedor
Desenvolvimento de serviços

Estratégia de Desenvolvimento
A estratégia para a gestão dos eixos 3 e 4 do PRORURAL veio corresponder a ansiedades sentidas pela população das zonas rurais, devido, sobretudo, a tendências registadas nas últimas décadas, caraterizadas por:
» Influência determinante dos meios de comunicação, divulgando
a cultura de regiões mais exigentes;
» Melhoria nos transportes e comunicações que facilitam o êxodo
da população para os grandes centros urbanos; os produtos industriais penetram mais facilmente e concorrem em situação de vantagem em relação aos produtos de campo, manufaturados à base do
trabalho intensivo;
» Abandono das regiões rurais, principalmente por parte da população mais jovem, emigrando para as cidades (Portugal e estrangeiro)
na miragem de encontrar melhor nível de vida;
» Decadência da economia rural devido ao crescente poder industrial e à escassez de mão de obra, devidamente formada e qualificada,
para enfrentar as “ingerências” vindas do exterior.
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Inquérito sobre a perceção que os dirigentes e
beneficiários têm sobre o programa europeu Leader
1. Que balanço faz da abordagem Leader nos Açores, no âmbito do
PRORURAL?
2. Qual a importância dos Grupos de Ação Local na implementação desta

José Leonardo Goulart
Presidente da Adeliaçor

abordagem nos respetivos territórios de intervenção?
3. Considera que o Leader criou oportunidades de negócio no meio rural?
4. Quais as perspetivas que tem sobre esta abordagem no pós 2013?

1. O PRORURAL e o LEADER têm permitido apoiar projetos interessantes no meio rural, com potencial na criação de riqueza, de postos de trabalho e reprodutivos do ponto de vista da economia local.
O facto de abranger o LEADER na aplicação do PRORURAL tem permitido uma relação muito mais próxima com os beneficiários potenciais e efetivos, desde a apresentação dos pedidos de apoio passando
por todas as fases processuais e terminando com o reembolso dos apoios concedidos.
2. Os Grupos de Ação Local são fundamentais na aplicação do LEADER/PRORURAL porque têm um
papel e uma forma de trabalho diferente e mais específica do que acontece com os serviços públicos.
Desde logo pela disponibilidade da estrutura técnica em termos de flexibilidade de horários de atendimento e de adaptação às circunstancias que, por vezes, são impostas pelo quotidiano numa associação
de desenvolvimento local. Passa também pela forma de estar e da capacidade de exercer múltiplas
funções quando necessário. O facto da equipa da ADELIAÇOR apresentar formações académicas muito
distintas entre si, resulta num conjunto de capacidades de trabalho diversificadas, complementares,
multifuncionais e com um grau de autossuficiência de serviços muito relevante.
3. Claro que sim. Tem possibilitado a criação de postos de trabalho em áreas de investimento inovadoras, nomeadamente de produtos locais e de serviços. São considerados prioritários os pedidos de
apoio que se enquadrem em áreas de manifesta carência no mercado local de modo a atenuar eventuais falhas de mercado bem como o caráter inovador dos investimentos.
4. Tendo presente os dados que têm sido divulgados sobre o novo programa no próximo quadro
comunitário e atendendo às circunstâncias atuais em termos socioeconómicos, claro que os apoios/
incentivos ao investimento serão bem-vindos e nunca serão demais. Há que saber contornar as barreiras burocráticas que infelizmente serão cada vez mais reforçadas, sem comprometer a capacidade de
investimento das micro empresas existentes em meio rural.

Abordagem Leader
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Arlene Goulart
Coordenadora da Adeliaçor

Márcio Alberto
Sócio Gerente do Centro de Fisioterapia do Faial

1. A Abordagem LEADER carateriza-se pela proximidade com os agentes locais, privados e públicos,
pela tomada de decisões na esfera mais próxima das partes interessadas, e em estreita ligação com o
caráter inovador, o efeito demonstrativo e a transferibilidade das ações apoiadas.
Nesta perspetiva, e no caso da ADELIAÇOR - Grupo de Ação Local responsável pela gestão do EIXO
3 e 4 nas Ilhas de São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo - considero que o PRORURAL, não invalidou esta
filosofia de atuação, apesar das condicionantes exigidas em nome da transparência de procedimentos,
porque tem sabido equilibrar os constrangimentos da gestão.

1. O balanço que fazemos é claramente positivo. Sem o PRORURAL esta empresa provavelmente
não avançaria com este projeto de Centro de Fisioterapia e alguns postos de trabalho não teriam sido
criados na nossa ilha. O principal objetivo desta empresa foi preencher uma lacuna no nosso mercado
no Faial e criar postos de trabalho para alguns jovens e esses objetivos foram conseguidos. Seguem-se
outros objetivos para o futuro e este projeto não parará.
2. Os Grupos de Ação Local são muito importantes nos respetivos territórios de intervenção. No nosso caso foi fundamental e facilitou em muito tudo o que foi desenvolvido, desde todo o esclarecimento
de dúvidas inicialmente até todo o processo que se seguiu. O apoio que nos foi dado pela a ADELIAÇOR
foi fulcral para o sucesso deste projeto.

2. A intervenção dos Grupos de Ação Local, na gestão da Abordagem LEADER, é fundamental e
imprescindível. Tendo presente o tipo de abordagem em causa, a gestão desta filosofia de atuação, por
uma qualquer entidade pública, seria contrária à sua natureza, e dificilmente se conseguiria a relação
de proximidade com os beneficiários.

3. O Leader criou claramente oportunidades de negócio em meio rural nas suas várias vertentes
desde projetos novos, melhoria de projetos já existentes, criação de emprego. O Leader deu oportunidade a empreendedores, uns mais jovens e outros menos jovens, a prosseguirem os seus sonhos e a
desenvolverem projetos. Alguns sonhos seriam demasiado ambiciosos nesta atual conjuntura económica e impossíveis de concretizar sem este tipo de apoios. Alguns triunfarão e outros não. A maioria terá
sucesso e conseguirão cumprir e alcançar os seus objetivos.

3. Sim, o LEADER deu oportunidade aos pequenos investidores de realizarem projetos inovadores e
de criarem postos de trabalho em meio rural. Permitiu colmatar lacunas detetadas em sede de diagnóstico do território, através da execução de investimentos que procuram: diversificar produtos e serviços;
preencher falhas de mercado; inovar nas formas e métodos de trabalho.
4. As perspetivas são positivas porque o historial da Abordagem LEADER, no âmbito dos programas
de desenvolvimento rural tem sido virtuoso. Tem possibilitado a execução de projetos de grande valia
para os meios onde se inserem, adequados e adaptados às realidades de cada território.

Abordagem Leader

4. Esperemos que no Pós 2013, o Leader continue a dar as oportunidades que tem dado no passado
e que proporcione futuramente a tornar pequenas empresas e pequenas ideias em grandes negócios.
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Bráulio Rodrigues
Sócio Gerente do SPA da ilha de São Jorge

José Miguel Pedroso Nunes
Gerente do Centro de Abate de Viaturas em fim de vida da Ilha do Pico

1. O processo é bem conduzido por parte da ADELIAÇOR e o balanço é muito positivo.
2. É muito positivo e é importante a existência de elementos da ADELIAÇOR descentralizados pelo
território para apoiar e informar a execução dos projetos;

1. Nós achamos que o Leader nos Açores tem um balanço bastante positivo com respeito ao PRORURAL.

3. Sim, bastante, apesar das dificuldades de acesso ao crédito que os investidores mais jovens têm
atualmente.

2. Os grupos de ação local da ADELIAÇOR são bons, o escritório é que devia ser fixo para ter outras
condições.

4. Deve haver uma continuidade com menos burocracia que facilite sobretudo os jovens que pretendem investir. Deve haver uma maior confiança entre o GAL e o promotor.

3. Criou bastantes oportunidades porque viu-se mais investimento nos meios rurais.
4. As perspetivas são sempre para melhor em todos os sentidos.

José Cunha
Indústria de Fabricação de Queijos e Gelados da ilha do Faial

1. Positivo este apoio. Ajudou muito no nosso investimento, garantindo desta forma o futuro da
nossa empresa.
2. Muito boa, é importante a presença destas associações sobretudo em zonas rurais como os Açores.
3. Sim, têm surgido projetos de investimento muito importantes nas economias das freguesias mais
rurais.
4. Que vai evoluir, criar postos de trabalho e apoiar o desenvolvimento das zonas rurais.
Abordagem Leader
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José Andrade
Presidente da Arde

Andrea Guedes
Coordenadora da Arde

1. A Abordagem LEADER, com as suas gerações antecedentes desde a criação da “ARDE – Associação
Regional para o Desenvolvimento” em 1995, já permitiu um investimento globalmente superior a 11
milhões de euros, só nos concelhos de Ponta Delgada e Vila do Porto que constituem o nosso território
de intervenção. Assim, ao abrigo do LEADER II, do LEADER + e, também agora, da Abordagem LEADER
do “PRORURAL – Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores”, foram aprovados cerca de 400 projetos em 16 anos, de que resultaram mais de 120 novos postos de trabalho nos
dois concelhos.
No presente período de programação 2007-2013, a Abordagem LEADER do Programa PRORURAL
parece evidenciar a tendência favorável do seu percurso precedente, sobretudo quando, agora, ultrapassada a sua fase difícil de afirmação inicial, a avaliar pelo atual número de projetos aprovados e, em
especial, pela quantidade crescente de intenções manifestadas.
Portanto, mais ainda do que um balanço por si só já positivo, registo e valorizo as perspetivas favoráveis de uma execução vantajosa até final do quadro vigente.

1. A abordagem Leader, integrada no Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma para o período de programação 2007-2013, deve ser encarada como um recurso disponível e como uma forma essencial de incentivar os territórios rurais a explorarem da melhor forma possível os seus recursos com vista à melhoria da qualidade de vida das populações
locais através da criação de serviços e de emprego em meio rural. Considerando que a receção de candidaturas teve inicio
apenas em 2009, o balanço não poderia ser outro que não positivo! O número de projetos aprovados até ao final de 2011
revela grande dinamismo dos territórios de intervenção dos Grupos de Ação Local. A sensivelmente dois anos da data final
para a apresentação de candidaturas, estamos convictos de que muitas iniciativas surgirão, motivadas sobretudo pela atual
situação económica e financeira do país, que levará certamente muita gente a “descobrir” a sua veia empreendedora! Estamos seguros que no final do período de programação o conjunto das associações locais empenhadas no desenvolvimento
ativo dos seus territórios de intervenção alcance os objetivos definidos nas suas estratégias atingindo, para o efeito, a execução total da abordagem Leader.
2. As Associações de Desenvolvimento Local (ADL) desempenham um papel fundamental na dinamização dos Grupos
de Ação Local (GAL) pela sua singularidade, que reside precisamente no facto de serem os autores das suas estratégias locais
de desenvolvimento definidas para cada território e implementadas a nível local e pelos agentes locais, tornando-as, assim,
muito mais eficazes. Outra qualidade intrínseca dos GAL, e que os carateriza, é o facto de se criarem relações de proximidade
e de estabelecerem relações de confiança com os promotores dos projetos e de se poder trabalhar no terreno junto destes.
A abordagem Leader não é mais do que um método de mobilizar e incentivar o desenvolvimento nas comunidades rurais
e é com base nesta metodologia e na experiência adquirida ao longo de duas gerações Leader que a Arde, através da sua
estratégia local, pretende desenvolver ações que contribuam para a dinamização socioeconómica e cultural do seu território
e incentivar um espírito de inter-ajuda e cooperação entre os territórios rurais, para que haja uma conjugação de sinergias
em prol de um projeto de desenvolvimento integrado e sustentável.

2. Os Grupos de Ação Local são parceiros indispensáveis na implementação da Abordagem LEADER
junto dos respetivos territórios de intervenção. Eles constituem, aliás, a causa e o efeito do próprio espírito LEADER enquanto impulsionador de um processo partilhado de desenvolvimento integral.
Porque trabalham no terreno em relação de proximidade permanente com os agentes locais e porque resultam da associação de diferentes entidades com intervenção multidisciplinar, os GAL constituem o instrumento adequado para definir e implementar uma verdadeira estratégia local de desenvolvimento.
Os GAL asseguram, assim, a vocação ascendente que distingue e valoriza o espírito LEADER, que cria
espaço e condições para decidir e agir pelos próprios meios, com vantagem para todos.

3. Ao longo de duas gerações Leader nos Açores, centenas de postos de trabalho foram criados e esta geração Leader
não se fica atrás. Embora o arranque do programa tenha iniciado com a receção de candidaturas apenas em 2009 a verdade
é que o balanço, até à data, é bastante positivo se considerarmos que no bolo global dos projetos apresentados ao Eixo 3, a
maior parte enquadra-se na Medida “Diversificação da economia e criação de emprego em meio rural”, que é uma medida
que apoia investimentos nas mais diversas áreas de negócio e também aquela que é a mais geradora de emprego. Um fator
que decididamente veio contribuir para o aumento de projetos nomeadamente na área dos investimentos produtivos foi
o facto de o PRORURAL ter permitido alterar o aumento da intensidade da ajuda em 10% para os projetos que não visam a
criação de postos de trabalho, passando assim a beneficiar de uma taxa de apoio de 40%. Esta alteração ao PRORURAL veio
constituir uma ajuda fundamental e um maior incentivo aos promotores para a apresentação de projetos num momento
de profunda crise económica e financeira. O Leader tem, decididamente, criado oportunidades de negócio, pelo facto de
favorecer o empreendedorismo dando origem a projetos inovadores, por isto os empreendedores dos territórios rurais devem recorrer aos incentivos que têm ao seu dispor e apoiar-se na abordagem Leader para porem as suas ideias em prática,
investindo e estimulando o desenvolvimento do que de melhor há nossa terra, aproveitando os nossos recursos endógenos,
dinamizando a economia e melhorando o nível de vida das populações locais.

3. Cerca de 20% dos projetos aprovados pela ARDE em 16 anos ao abrigo do LEADER encontram-se
associados à diversificação de atividades económicas e à criação e desenvolvimento de microempresas.
Estes 74 projetos permitiram a criação de 123 postos de trabalho.
Daqui resulta uma dinamização económica à escala local que proporcionou oportunidades de negócio e de diversificação de atividade no meio rural que não pode ser desconsiderada.
O desenvolvimento local faz-se de diferentes contributos. O contributo do LEADER contou e, por
isso, deve continuar a contar.
4. Desde logo, uma perspetiva da sua necessária continuidade. A Abordagem LEADER tem provas
dadas que justificam a sua conveniente manutenção e o seu preferencial aperfeiçoamento.
Para melhor cumprir os pressupostos europeus de um desenvolvimento inteligente, inclusivo e
sustentado, o LEADER pós 2013 deve procurar, designadamente, uma abordagem mais orientada para
os resultados, uma simplificação de procedimentos de gestão financeira, uma maior capacidade de
adaptação às especificidades regionais e mesmo uma maior articulação dos diferentes instrumentos
financeiros disponíveis.
Esta abordagem já é boa e tem condições para ser ainda melhor.

Abordagem Leader

4. A abordagem Leader como parte integrante da PAC e dos planos de desenvolvimento rural tem provas dadas da sua
viabilidade enquanto instrumento de desenvolvimento pelo que, de futuro, deveria ser imprimida uma maior confiança a
esta abordagem e aos GAL que tanto têm contribuído para o desenvolvimento dos territórios rurais. O Leader deverá manter
os seus princípios essenciais, garantindo assim uma abordagem ascendente contando com a participação ativa dos agentes
locais e da população civil na tomada de decisão no que respeita às estratégias a definir, tendo em conta os problemas específicos de cada local e as prioridades visadas para cada território. Se o Leader se distingue pela sua abordagem ascendente,
então há que haver uma maior simplificação de procedimentos e a menor carga possível a nível burocrático bem como
temático da abordagem para que se possa agir com mais flexibilidade e introduzir inovações nas regiões.
A abordagem Leader, pela importância que tem revelado ao longo dos anos e que certamente continuará a ter de
futuro como ferramenta da política de desenvolvimento rural, deverá também ser considerada não só no âmbito
da PAC, mas também no âmbito de outros instrumentos de financiamento da UE.
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Daniel Gonçalves
Presidente da direção da AJISM
Associação Juvenil da Ilha de Santa Maria

Duarte Moreira
Agromariense

1. O Balanço é positivo, uma vez que contempla um conjunto de áreas elegíveis que vão ao encontro
da diversificação da economia rural e permitem a criação de emprego, complementarmente aos outros
sistemas de incentivos regionais, promovendo assim a criação de pequenos negócios que ajudam a
fixar população nas zonais rurais mais vulneráveis.

1. Julgo que qualquer iniciativa que promova o desenvolvimento de zonas rurais é uma mais-valia
importantíssima. Assegura a continuidade de projetos e amplia a resistência às condições desfavoráveis
destas regiões ultraperiféricas. O Leader tem sido um instrumento precioso e daquilo que conheço sei
que houve, e continua a haver, investimentos que promovem o desenvolvimento económico, muitas
vezes assente numa perspetiva de desenvolvimento sustentável. A recuperação de tradições e de preservação de memórias e modos de explorar a terra são eixos que o Leader apoiou, de muitas maneiras
em muitas comunidades dos Açores. Muitos frutos só se colherão daqui a uma geração, mas mesmo
assim é inegável a visibilidade da sua importância.

2. Os grupos de ação local têm sido os parceiros na aplicação deste sistema e estando mais próximos do meio onde as iniciativas são implementadas, permite um melhor reconhecimento das reais
necessidades e um apoio mais personalizado. Por estes motivos, estes grupos são muito importantes
na eficiência e eficácia de implementação dos investimentos. Parece-nos contudo que podem ter um
papel mais interventivo, nomeadamente ao nível da divulgação e incentivo, devendo também ter uma
atitude de maior simplificação dos processos, eventualmente reforçando os seus meios técnicos para
o efeito. Contudo, dada a nossa experiencia pessoal, estes grupos são muito importantes para essa
implementação.

2. Sem os GAL nada disto seria possível. Aliás, o combate à inércia dos promotores, a ignorância
relativamente às iniciativas comunitárias e, depois, o acompanhamento pessoal e próximo dos GAL,
tornaram o Leader um programa de apoios com uma face humana, importante para eliminar a desvantagem dos cidadãos relativamente à complexidade dos próprios processos. Sem os GAL as burocracias
seriam um entrave inultrapassável.

3. Devo reconhecer que conheço mal a realidade de outras ilhas no que a este aspeto diz respeito.
No que à ilha de Santa Maria diz respeito penso que os negócios e os postos de trabalho criados não
nos podem satisfazer por serem poucos. De facto, atendendo quer ao valor dos incentivos, quer às áreas elegíveis, quer à proximidade que o grupo de ação local tem em relação ao meio que o envolve, era
de esperar que na ilha de Santa Maria tivessem surgido um maior número de projetos e com isso um
maior número de postos de trabalho. A potencialidade está lá, mas não tem sido convenientemente
aproveitada pelos agentes locais. Daí ter referido anteriormente que há que fazer um maior esforço de
divulgação, apelando ao empreendedorismo para que se crie o próprio posto de trabalho.
Estamos ainda a algum tempo do final deste quadro comunitário, pelo que ainda há tempo de surgirem mais algumas iniciativas que promovam o emprego local.

3. O Leader não só criou oportunidades de negócio como contribuiu inegavelmente para a preservação da identidade cultural das comunidades onde interveio. Pode encontrar-se oportunidades de
negócio onde antes havia apenas ruínas e isso é um duplo benefício: para o privado que tem a iniciativa
e para a comunidade que dela beneficia de muitas formas.
4. 2013 é um ano que porá em causa a capacidade de inovação e de resistência às adversidades. O
Leader poderá, mais uma vez, ter aqui a oportunidade de se afirmar como instrumento agilizador do
desenvolvimento local. Cada vez mais a tendência será apoiar o desenvolvimento de pequenas comunidades, assente na perspetiva da tradição e do que a memória permite acionar, por forma a tirar partido
das condições específicas de cada comunidade, muitas vezes aperfeiçoadas por séculos e décadas de
trabalho intenso que uma facilidade aparente resolveu perturbar. Essa facilidade, como se pode constatar cada vez mais, falhou. Não é possível integrar uma visão de desenvolvimento global numa região
que é tudo menos global. Os Açores são um espaço peculiar com modos peculiares de se desenvolver e
retribuir com bem-estar a quem aqui aposta.
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4. A nossa perspetiva é que estes apoios e incentivos ao investimento na diversificação da oferta do
mundo rural possam ser reforçados, e irem cada vez mais ao encontro da diversificação de atividades
nas próprias explorações agrícolas e pecuárias, como forma de diversificar a origem dos rendimentos
dos agricultores e fomentar a fixação de pessoas nos meios rurais.
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Easy Fruits & Salads

Mário Miranda
Norte Crescente

1. A abordagem LEADER nos Açores tem sido uma mais-valia para a região, uma vez que tem vindo
a fomentar e apoiar o desenvolvimento das zonas rurais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida, quer dos agricultores, quer das comunidades onde estes se inserem, ajudando na renovação do
tecido empresarial, diversificando a oferta de bens e serviços, e permitindo desta forma a criação de
diversos postos de trabalho que de outra forma não surgiriam.

1. O balanço é positivo, considerando que tem permitido a implementação de um conjunto de atividades e infraestruturas privadas e públicas de proximidade das populações rurais que de outra forma
não seriam possíveis.
2. Creio que permitem uma maior proximidade junto dos promotores dos projetos, facilitando os
esclarecimentos, a divulgação o controle e adaptação do programa às realidades locais.

2. A presença dos grupos de ação local é fundamental no desenrolar de todo o processo de candidatura aos fundos comunitários. A abordagem de proximidade com os promotores permite o esclarecimento de dúvidas e uma explicação mais ampla dos fundos disponíveis, ajudando a integrar as várias
medidas para um aproveitamento de recursos mais eficaz.

3. Sim, sem dúvida.
4. É imprescindível a sua continuidade preferencialmente com reforço de verbas. Especialmente
considerando a conjuntura atual, um aumento da percentagem de financiamento comunitário, assim
como, a existência de discriminação positiva para as instituições sem fins lucrativos (IPSS, Associações
de Juventude, Casas do Povo, Bandas de Musica, Grupos de Folclore, Grupos Desportivos, etc.) que assumem especial importância na dinamização do espaço rural.

3. Sem dúvida que sim. São várias as empresas do setor agroalimentar, onde nos inserimos, que têm
vindo a beneficiar destes apoios, tornando-se cada vez mais competitivas, não só no mercado regional,
mas também no mercado nacional.
4. Esperamos que no pós 2013 se continuem a implementar medidas integradas na abordagem LEADER, à semelhança do que está a ser feito neste quadro comunitário, para que possamos diminuir cada
vez mais as diferenças entre o modo de vida nas zonas rurais e o modo de vida nas zonas urbanas altamente desenvolvidas, procurando melhorar cada vez mais a qualidade de vida das populações locais.
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Maria Isabel Magalhães
Coordenadora da ASDEPR

Ricardo Peixoto
Sócio gerente de Tradicampo
Casas de Campo Tradicionais, Lda.

1. A abordagem LEADER tem-se revelado um importante instrumento de financiamento de iniciativas locais
de desenvolvimento nas zonas rurais, tal como aconteceu com os Programas de Iniciativa Comunitária LEADER II e
LEADER + dos anteriores períodos de programação. Naturalmente o início tardio na implementação do programa
faz com que os bons resultados a nível da aprovação e, essencialmente, da execução dos projetos, só se comecem
a verificar nos últimos anos do período de programação, o que condiciona, por vezes, a possibilidade da obtenção
de uma verba adicional para a gestão da abordagem LEADER. Comparativamente com os dois programas anteriores geridos ao nível dos GAL na Região, a abordagem LEADER envolve um grau de exigência muito maior, nomeadamente a nível da elegibilidade dos beneficiários, das operações e das despesas de investimento, resultante,
em parte, da regulamentação do fundo ao qual a abordagem LEADER está associada, o FEADER, o que constitui
um aspeto menos positivo para a plena execução da estratégia de desenvolvimento definida pelos GAL para o
seu território. Apesar dos constrangimentos a que se encontra sujeita, a abordagem LEADER é potenciadora de
importantes iniciativas de desenvolvimento das economias das zonas rurais e a relativa celeridade na aprovação
dos pedidos de apoio e na liquidação dos pedidos de pagamento têm sido essenciais na execução dos projetos,
bem como no surgimento de novos projetos.

1. O Prorural e os seus antecessores têm desempenhado um papel de grande relevância no desenvolvimento local, por via de uma intervenção centrada em investimentos muito concretos, diversificados e criteriosos, com uma consideravel componente de complementaridade, essencial a um desenvolvimento global e harmonioso do meio rural.
2. Sendo os GAL o resultado de parcerias entre entidades públicas e privadas intervenientes no território onde desenvolvem a sua ação, o seu conhecimento da realidade dos mesmos e das suas necessidades efetivas fazem com que tenham sensibilidade e visão geral acrescidas, muitas vezes supra
municipal, para com toda a problemática do meio rural e do seu desenvolvimento sustentado. Este
posicionamento possibilita uma outra análise, por uma lado mais complexa face a um maior número
de intervenientes, mas por outro lado muito mais rica, com critérios de investimento claramente multidisciplinares. Os efeitos reprodutivos destes investimentos são, por esta via, consideravelmente mais
significativos.

2. Considera-se de extrema importância que a gestão da abordagem LEADER seja realizada pelos Grupos de
Ação Local, constituídos por parcerias locais representativas dos interesses socioeconómicos, públicos e privados,
conhecedores das necessidades, especificidades e potencialidades do seu território e próximos das populações
locais e com uma estratégia de desenvolvimento definida para o seu território. A gestão da abordagem LEADER
visa, essencialmente, atingir os objetivos e metas propostas na estratégia de desenvolvimento definida para o
território, os quais vão de encontro ao diagnóstico das necessidades e potencialidades do mesmo e que visam a
participação da população local como motor do seu próprio desenvolvimento, seja através de iniciativas privadas,
singulares, coletivas ou públicas, mas com o fim último de contribuir para o desenvolvimento dos seus territórios
a nível social, económico e cultural.

3. O desenvolvimento do meio rural, pensado numa ótica de sustentabilidade económica e, simultâneamente, de preservação das suas tradições seculares não pode deixar de ser baseado em intervenções de pequena escala. As iniciativas de investimento local, a partir de micro empresas de natureza
familiar ou dos diferentes parceiros dos GAL, constituem um meio incontornavel para assegurar esse
desenvolvimento harmonioso. Contudo, muitas vezes a capacidade financeira dessas organizações
não é suficiente para assegurar a viabilidade económica ou social do investimento. É neste contexto
que o programa Leader desempenha um papel fundamental na sua viabilização, permitindo a criação
de oportunidades de negócio que, de outra forma, não existiriam e que são fundamentais para a sustentabilidade da vida no mundo rural.

3. A nível da abordagem LEADER, a medida 3.1 Diversificação da Economia e Criação de Emprego no Meio Rural, destina-se ao desenvolvimento de iniciativas privadas de negócio, nas zonas rurais. A tipologia de projetos de
investimento prevista no âmbito da abordagem Leader, bem como a abrangência de um grande número de atividades é potenciadora de um grande número de projetos, nas diversas áreas de negócio, pese embora a taxa de
comparticipação, essencialmente para projetos que não conduzam à criação de postos de trabalho, ser um fator
dissuasor. Não obstante, no decorrer da implementação do programa, tem-se vindo a verificar uma maior procura
por parte de agentes privados, no âmbito, essencialmente da criação e desenvolvimento de microempresas.

4. Terminando em 2013 o atual programa é indiscutível a necessidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, com novo programa de caraterísticas idênticas. Não deverá, contudo, deixar de ser
avaliado o atual modelo e introduzidas imprescindíveis melhorias, nomeadamente a nível de flexibilidade e desburocratização da sua aplicação, sem que com isso possam ser postos em causa critérios objetivos e rigorosos, de avaliação e posterior acompanhamento, dos projetos apresentados. Estes critérios
deverão ser os adequados à dimensão e impacto dos projetos no desenvolvimento local, tornando o
recurso a este tipo de apoio mais atrativo para os pequenos investidores privados.

4. Para o período pós 2013, perspetiva-se que a abordagem LEADER permita uma maior autonomia dos Grupos
de Ação Local na definição dos tipos de projetos que melhor se adequem à plena execução da sua estratégia de
desenvolvimento para o território. Considera-se, igualmente, importante uma maior simplificação dos procedimentos associados à apresentação dos pedidos de apoio e pedidos de pagamento, que permita uma maior adesão por
parte dos potenciais beneficiários e uma maior e melhor execução do programa. Para a abordagem LEADER, no pós
2013 e de modo a obterem-se resultados mais satisfatórios na sua implementação e na execução da estratégia local
de desenvolvimento definida pelos GAL, será importante que o novo programa permita uma maior abertura para a
aprovação de um maior número e diversidade de projetos, sendo para tal fundamental uma menor restrição a nível
de tipologias de projetos e de beneficiários, as quais deveriam ser definidas pelos GAL, de forma a responderem de forma concreta às reais necessidade do território e das suas populações.
Abordagem Leader
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Luís Guilherme
Empresário em nome individual

Roberto Sousa
Presidente da Freguesia de Água de Pau

1. Em meu entender este programa vai de encontro às necessidades das empresas.

1. Considero que o balanço é positivo porque permitiu que surgissem projetos no meio rural com
interesse para a sua população.

2. A criação de grupos de ação local permite uma maior proximidade com os promotores, facilitando
os procedimentos logísticos. Em meu entender, o tempo que separa o início da candidatura do final da
mesma (incluindo o pagamento), embora não seja demasiadamente exagerado, poderia ser revisto,
tentando encurtar o mesmo, uma vez que o promotor do projeto tem de fazer os pagamentos antes de
receber da ASDEPR/IFAP e, muitas vezes, esta situação não é fácil para os promotores.

2. Extremamente importante, principalmente pela proximidade e colaboração prestadas.
3. Sim, em Água de Pau e falando apenas na Junta de Freguesia local até ajudou na criação de 2
postos de trabalho, além dos projetos aprovados terem divulgado a freguesia a nível turístico e cultural.

3. Sim.

4. Numa continuação do bom trabalho até aqui realizado.

4. Julgo que seria benéfico para as empresas da região a continuidade de um programa deste género no âmbito dos fundos comunitários 2014/2020.
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Ana Couto
Casa do Povo de Água de Pau

José Élio Ventura
Presidente da Grater

1. Balanço positivo, permitindo aos promotores locais um maior dinamismo e atividade, na execução de projetos que possibilitem o desenvolvimento das zonas rurais.

1. A abordagem Leader nos Açores ostenta presentemente um balanço bastante positivo, depois
de um período inicial de maior inquietude face à mudança da autoridade de gestão e pagamento para
duas entidades distintas, neste caso a DRACA e o IFAP, ao contrário do que vinha sucedendo onde a
DGADR era a autoridade de Gestão e o próprio GAL procedia aos pagamentos.
As aprovações e as taxas de execução material e financeira dos projetos são bastante relevantes,
também em grande parte resultante da dinâmica imprimida pelos grupos de ação local, em face das
estratégias estabelecidas por cada um no âmbito do Prorural.
Esta abordagem tem contribuído para novas oportunidades de negócio e para a criação de emprego, consolidando o tecido económico, social e cultural dos territórios rurais.

2. Permitem uma maior proximidade e acompanhamento aos beneficiários e projetistas, garantindo
uma melhor execução dos projetos.
3. Sim.
4. Esperamos que o programa continue após esse período, possibilitando e promovendo o dinamismo das zonas rurais.

2. Os Grupos de Ação Local têm uma importância determinante para o bom sucesso desta abordagem. A sua proximidade aos promotores e o conhecimento profundo das realidades locais são o mais
importante instrumento desse sucesso. Relembre-se que estes grupos de ação local são associações
sem fins lucrativos, com um vasto leque de entidades associadas com objetos de intervenção muito
variados. E são os contributos de todas essas entidades que permitem definir a estratégia que melhor
se ajusta às necessidades do seu território, às expectativas dos seus investidores e aos serviços de que
as suas populações carecem.
3. Sem dúvida que sim. A abordagem Leader, tal como os seus antecessores, contribuiu significativamente para um conjunto de negócios nos territórios rurais. Permitiu e continua a possibilitar a criação
de empresas e de postos de trabalho, considerando o conjunto alargado de áreas de intervenção e de
atividades económicas abrangidas.
A dinamização da economia nos espaços rurais e a sua diversificação, é por esta via também uma realidade incontornável, criando-se, inclusivamente, empresas de novas tecnologias com sede e atividade
nos territórios rurais, mostrando-se que é também possível produzir global em áreas rurais, concretizando assim novas oportunidades de desenvolvimento territorial.
4. Pretende-se e deseja-se que a abordagem Leader possa ter uma gestão ainda mais direta dos fundos disponíveis, atendendo à eficiência e à transparência dos processos ocorrida nos anteriores quadros
de apoio. É necessário manter e reforçar a flexibilidade da programação, adaptando-a às especificidades
regionais e setoriais reduzindo a sua carga administrativa. Os territórios rurais através deste instrumento
podem afirmar-se como um espaço de oportunidades, criando emprego, potenciando a inclusão social
e visando o crescimento económico. Não podemos esquecer que mais de 90% do território nacional é
considerado zona rural.
É também necessário que a Abordagem Leader no pós 2013, possibilite a adoção de intervenções
pluri-fundos, harmonizando regras de elegibilidade e de implementação entre os diferentes fundos.
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Carmen Toste
Coordenadora da Grater

Marta Reis e Tiago Reis
Sócios Gerentes da empresa TIMAREIS, Lda

1. Os obstáculos inicialmente sentidos com a implementação da abordagem LEADER no âmbito
do Programa de Desenvolvimento Rural dos Açores, no que concerne à mudança da autoridade de
gestão e autoridade de pagamento do programa foram todos ultrapassados, sendo o balanço bastante
positivo. Tanto as aprovações de pedidos de apoio como as liquidações dos pedidos de pagamento
têm ocorrido de forma fluente e sem constrangimentos. As taxas de compromisso e de execução estão
bastante satisfatórias face aos anos de execução já passados. Foram criadas novas oportunidades, novas
empresas e, sobretudo o valor de investimento necessário para a criação de novos empregos diminuiu
consideravelmente face ao anterior período de programação.

1. Tendo como principal objetivo a delineação de estratégias com base nas caraterísticas específicas
de cada território, as suas necessidades e potencialidades de desenvolvimento, a abordagem Leader,
no âmbito do PRORURAL, tem desenvolvido ao longo dos anos, medidas que permitem valorizar os
territórios e consolidar o seu tecido económico e social, conjugando o capital humano e financeiro de
forma a otimizar e racionalizar os recursos e identificar novas oportunidades de mercado e desenvolvimento dos territórios rurais. Tendo em conta tais ações e medidas, é legítimo caraterizar o balanço como
notável e positivo.

2. A importância dos Grupos de Acão Local destaca-se a dois níveis: ao nível da proximidade com os
promotores e ao nível da abrangência da parceria. Ao nível da proximidade, a equipe técnica do GAL
conhece a candidatura desde a ideia ao projeto, à execução e ao funcionamento do mesmo; por outro
lado, o promotor conhece perfeitamente quem lhe analisa a candidatura, quem a acompanha e quem
a decide. Todo este processo incute confiança no promotor e motivação para o investimento. Ao nível
da parceria, o GAL é constituído por várias entidades competentes no âmbito do desenvolvimento rural
nas mais diversas áreas de intervenção: económica, social, cultural, ambiental e de governança local.
Todas estas entidades são motivadas a participarem na especificação das necessidades e das oportunidades de cada território através da elaboração da sua estratégia local de desenvolvimento.

2. A Grater é uma peça fundamental na implementação da abordagem Leader pois permite consolidar parcerias entre territórios rurais fomentando uma cultura de cooperação. No nosso caso em particular, o apoio dado por este grupo de ação local foi fundamental à realização do projeto, desde a sua
conceção ao seu acompanhamento, sempre num ambiente de cooperação entre todos os organismos
envolvidos. Tratando-se de um projeto de apoio social à infância, destacando-se nomeadamente pela
qualidade dos espaços físicos, do próprio serviço prestado, flexibilidade de horários e diferenciando-se
pela oferta, de modo a proporcionar não só um serviço de apoio social aos clientes, como também um
conjunto de atividades, tanto para as crianças como para os pais e encarregados de educação, integrando-os num ambiente de aprendizagem mútuo, a nossa iniciativa, apesar da sua complexidade, e
certamente a par de outros projetos apresentados com elevada contribuição para o desenvolvimento
rural, desde logo teve a importância merecida.

3. O facto do espírito da abordagem LEADER ser assente em formas de intervenção como a mobilização dos atores locais para definirem, onde e como atuar, e potencializar recursos endógenos, permite
que se dirija o investimento local, isto é, que se crie condições para criar oportunidades de negócio
onde elas são necessárias e viáveis. O Leader é dirigido aos pequenos projetos, aos promotores que não
têm uma grande capacidade de investimento, além de que intervém sobre as mais diversas áreas desde
a melhoria de serviços à população à criação e modernização de empresas, introdução e diferenciação
de bens e serviços e diversificação da economia local. Uma estratégia assim construída permite, sem
dúvida, não só criar condições de negócio como também de emprego. Hoje já existe um grande número de empresas sediadas em zonas rurais e já se prestam serviços que antes eram sempre dirigidos
e fixados nas zonas mais urbanas. Hoje já se tem consciência de que a aposta em criar condições para
fixar populações também levou ao reverso da medalha e o facto de as pessoas residirem fora dos grandes aglomerados levou à criação de negócios perto da vivência das pessoas. Acresce ainda o facto da
abordagem LEADER através do trabalho em rede e da cooperação trazer para os territórios exemplos de
boas práticas conseguidas noutros territórios similares e permitir apoiar os agentes locais a atingirem
os mesmos objetivos.

3. Nos dias que correm, o turismo rural desperta novas potencialidades, integrando as questões
ambientais, económicas, sociais e culturais, contribuindo desta forma para o fortalecimento e desenvolvimento do espírito familiar para o negócio em meio rural. Após alguma pesquisa sobre esta questão, os
resultados superaram largamente as expectativas que tínhamos no que concerne aos apoios e projetos
homologados no que se refere por exemplo ao ano passado. Tendo em conta os elevados números
apresentados, pensamos que sim, de facto as oportunidades estão criadas, graças à abordagem Leader,
e cada vez mais essa criação possibilita manter um desenvolvimento sustentável das regiões rurais, a
melhoria dos serviços básicos e, muito importante, a criação de emprego, o que por si é um fator de
atratividade. No nosso caso em particular, possibilitou a criação de um espaço para crianças cujo objetivo é proporcionar ao cliente uma gama variada de serviços de qualidade que atualmente, muitos deles,
não são possíveis encontrar no mercado existente, assim como contribuir para a criação de postos de
trabalho.

4. As perspetivas criam-se com os resultados, pelo que as perspetivas ou pelo menos as expectativas são as melhores. A abordagem LEADER é um instrumento que se adapta em situações e tipos de
territórios muito diferentes, adapta as diferentes políticas de intervenção à extrema diversidade das
necessidades ou preocupações sejam elas, económicas, ambientais ou sociais, promovendo o desenvolvimento sustentável nessas zonas. A política de desenvolvimento rural é uma componente cada vez
mais importante da PAC e a abordagem LEADER vista como o que se pode ver e observar nos territórios
rurais com os recursos mais escassos destes programas de desenvolvimento.
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4. Quanto a esta questão, pensamos que os resultados desta iniciativa no período entre 2007 e 2013
foram bastante notórios e positivos. A Grater contribuiu para o desenvolvimento sustentável das zonas
rurais, acompanhando de perto os processos de mudança e alavancando a diversificação das atividades
agrícolas e melhoria dos serviços básicos. Neste sentido, e apesar da conjuntura económica atual que
se vive, os projetos continuam a surgir e com elevados índices de sucesso, pelo que seria de continuar
o bom trabalho!
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Paulo Barcelos
Presidente da Associação “Os Montanheiros”

Arlindo Teles
Gerente da Arlindo Teles II
Empresa de consultoria financeira e de projetos de investimentos

1. A implantação deste novo programa beneficiou de duas grandes vantagens: primeiro vinha na sequência dos outros programas LEADER, nos quais houve muita participação e beneficiou muitos setores
da sociedade, ou seja havia um reconhecimento público favorável, e em segundo este programa Leader
PRORURAL é gerido, grosso modo, pelo mesmo corpo técnico-administrativo que traz a experiência de
anos no diálogo com promotores e no conhecimento da área de intervenção.
Embora não tenha uma ideia precisa do sucesso ou não da implantação deste programa na Terceira
e Graciosa, pela mão da GRATER, obviamente que temos uma ideia, pela nossa própria experiência enquanto promotores e por aquilo que ouvimos de outros. Enquanto promotor estamos satisfeitos, apesar
do aumento em termos de exigência deste Leader PRORURAL, quer nas candidaturas quer na execução.
Por aquilo que ouvimos e vemos, alguns projetos começam a surgir com visibilidade junto da população, mas parece-nos que esse aumento deverá ser exponencial daqui por diante, porque julgamos existirem muitas candidaturas em fase terminal que deverão surgir em catadupa durante este ano de 2012.

1. A abordagem Leader nos Açores foi muito positiva, pois assentou, na minha opinião, numa lógica
de maior proximidade e diversificação dos apoios e das tipologias de investimento. Isto é claramente
notório na maior abrangência através da inclusão de atividades que os outros Sistemas de Incentivos
vigentes nos Açores não apoiam.
2. Os Grupos de Ação Local têm uma ação determinante na implementação da abordagem nos territórios de intervenção, porque a tal lógica de proximidade é que permite conhecer melhor as realidades
e as especificidades locais. Daqui, depois, tem-se conseguido definir Planos de Ação mais concertados
com as reais necessidades de cada local, em conjunto com iniciativas de promoção das potencialidades
do Sistema de Incentivos, pois, como é natural, serve de pouco se os programas forem bem elaborados mas ao mesmo tempo desconhecidos. Portanto, conhecer as especificidades é fundamental, mas
também é imprescindível conjugar criatividade e a promoção junto dos públicos-alvo de uma forma
eficiente e arrojada até, para ser motivadora!

2. Alguém tem de gerir esses programas. Obviamente que só há vantagens em serem grupos de
proximidade a fazer essa gestão, como são os diferentes GAL. No caso da GRATER, é uma associação que
apresenta nos seus corpos sociais uma diversificada representação das instituições da sua área geográfica de intervenção (Graciosa e Terceira), ou por outras palavras “das forças vivas” dos três concelhos que
representa, o que a torna num facilitador de alguns processos. Para além disso, a sensibilidade quanto
às linhas que devem ser definidas para o desenvolvimento do território, o conhecimento que se tem de
instituições e pessoas, a possibilidade de estimular potenciais promotores, são tudo vantagens nessa
gestão do programa feita localmente.

3. O Leader criou imensas oportunidades de negócio no meio rural! Reativando atividades e negócios que estão em decadência ou quase no esquecimento. Mas contribuindo também, por outro lado,
para a redução da concentração de meios e de recursos nos meios urbanos, embora, na minha opinião,
em bom rigor, nos Açores a fronteira entre o meio rural e o urbano é bastante difícil de definir. O fundamental é tentar que as sinergias geradas pela complementaridade entre negócios e demais valências
públicas e privadas de um determinado território cheguem o mais possível ao maior número de pessoas e ao máximo de área do referido território.

3. Claro que sim. Isso é perfeitamente visível a quem visita o território. Muitos empreendimentos
sustentáveis só foram possíveis com os apoios para a instalação inicial desses projetos empresariais,
dados pelo Leader, criando-se emprego e riqueza, pois de outra forma teriam ficado na gaveta. Muitos
dos que estão implantados em freguesias rurais já atraem clientes das sedes de concelhos, sendo essa
mobilidade de pessoas também um fator de interesse do ponto de vista social. Para além disso garantem um uma melhor oferta às populações vizinhas e aos visitantes.
Não podemos também esquecer o facto de muito projetos terem possibilitado a promoção de eventos, formações e criação de estruturas sociais em meio rural, que, independentemente de terem criado
riqueza ou não, possibilitaram o acesso à cultura e ao saber a mais pessoas, o conforto e recreação
àqueles que mais precisavam e a valorização de diverso património.

4. No período pós 2013, as perspetivas continuam a ser otimistas e positivas. Os fundos comunitários
têm contribuído fortemente para o reforço da solidez do tecido empresarial açoreano, assim como para
a criação de emprego e consequentemente para a economia em geral, mas ainda há muito caminho
para percorrer. Melhoraram-se muitos indicadores, é certo, mas continuamos com muito por evoluir. E,
por isso, temos as maiores expectativas quanto ao Quadro Comunitário que virá a seguir, pois necessitamos de continuar a apostar na modernização e no aumento da competitividade das nossas pequenas
e médias empresas, que são o pilar da nossa economia.

4. Espero que este tipo de programas se mantenham porque, embora na conjuntura atual possa
haver alguma retração em algumas pessoas em se aventurarem em novos projetos, certamente que
nos anos que se aproximam, com a melhoria do estado económico do país, novas ideias e projetos irão
necessitar deste tipo de apoio para verem a luz do dia.
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PROJETOS
Hélio Vieira
Presidente da Junta de Freguesia de Stª Bárbara

1. O balanço que fazemos sobre as ações geridas pela GRATER no Açores são, no nosso entender,
bastante positivas.
2. A importância da abordagem dos grupos de Ação Local contribuiu para um conhecimento mais
profundo da realidade, tornando mais célere e objetiva a intervenção com um melhor controlo de
custos.
3. Todo e qualquer apoio na reabilitação de espaços patrimoniais e no empreendorismo contribui
para o desenvolvimento de qualquer realidade. E é no desenvolver, criar e inovar que surgem, de forma
quase instantânea, as oportunidades de negócio.
4. É sempre uma incógnita fazer previsões futuras e, muito menos, no atual contexto económico do
país. Mas, dada a importância, competência e profissionalismo nos serviços prestados, espera-se que os
apoios aos projetos apresentados não cessem, nem sejam extintos uma vez que, em muitas situações,
só se conseguem fazer alguns avanços no desenvolvimento das comunidades rurais com estes apoios,
que, doutro modo, seriam impossíveis de concretizar.

Eixo 3
Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais e
Diversificação da Economia
Abordagem Leader
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MEDIDA 3.2

MEDIDA 3.1

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Diversificação da Economia e
Criação de Emprego em Meio Rural

Ação

3.2.1 - Serviços Básicos para a Economia e População
Rurais

Designação do Pedido de Apoio

Centros Culturais Progresso e Dinamização

Beneficiário

Município de São Roque do Pico

Concelho

São Roque do Pico

Ilha

Pico

Objetivo do Pedido de Apoio:

Este projeto consiste no melhoramento e dinamização de
dois espaços culturais, através da aquisição de novos
equipamentos para um melhor funcionamento dos
mesmos.
Tem como principais objetivos, proporcionar à população
local e visitante, um serviço sofisticado e de maior
qualidade, bem como adquirir equipamentos que ajudem
na preservação destes espaços.

Investimento Total

14.585,03€

Investimento elegível

13.627,11€

Ação

3.1.3 - Incentivo a Atividades Turísticas e de Lazer no
Espaço Rural

Designação do Pedido de Apoio

Parque de Campismo Rural do Capelo

Beneficiário

HORTALUDUS, Gestão e Exploração de Equipamento, EM

Concelho

Horta

Ilha

Faial

Objetivo do Pedido de Apoio:

Melhoramento, através da construção de algumas
valências, no Parque de Campismo Rural do Capelo,
nomeadamente a construção de um bar e de uma loja de
conveniência e de lembranças. Melhorar igualmente a
divisão interna do Parque aproveitando os currais de vinha
existente, bem como a criação de uma zona de
contemplação da paisagem envolvente.

Investimento Total

120.000,00 €

Investimento elegível

120.000,00 €

Despesa Pública Aprovada

60.000,00€

6.949,83€

FEADER

51.000,00€

ORAA

1.226,44€

ORAA

Investimento privado

5.450,84€

Investimento privado

Despesa Pública Aprovada

8.176,27€

FEADER

Taxa de ajuda

60%

Comparticipação FEADER

85%

Comparticipação ORAA

15%
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9.000,00€
60.000,00€

Taxa de ajuda

50%

Comparticipação FEADER

85%

Comparticipação ORAA

15%
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MEDIDA 3.1

MEDIDA 3.2

Diversificação da Economia e
Criação de Emprego em Meio Rural

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Ação

3.1.2 - Criação e Desenvolvimento de Microempresas

Ação

3.2.2 - Conservação e Valorização do Património Rural

Designação do Pedido de Apoio
Beneficiário

Centro de Fisioterapia
Luís Vieira da Silva, Engenharia Civil e Clínica da Beleza,
Lda.
Horta
Faial
O Centro de Fisioterapia está instalado junto à zona
industrial, numa área de comércio e serviços, nas
imediações da cidade, na freguesia de Angústias, local
privilegiado e estrategicamente posicionado, com
excelentes acessos e com grande facilidade de
estacionamento. O projeto tem por base a criação de um
Centro de Fisioterapia que preste serviços inovadores e
relevantes à comunidade da ilha, tendo sempre em conta
o melhoramento dos índices de saúde da Região. São
objetivos gerais:
• Prestação de cuidados de Medicina Física e Reabilitação
de elevada qualidade;
• Inovação em termos de aplicação de novas técnicas e
tecnologias;
• Oferta de serviços domiciliários de fisioterapia;
• Contribuir para o bem-estar e qualidade de vida da
população;
• Ser exemplo de humanização na prestação de cuidados
de Saúde.
146.367,28€
140.004,12€
84.002,46€
71.402,09€
12.600,37€
56.001,66€
60%
85%
15%

Designação do Pedido de Apoio

Implementação de cinco novos percursos pedestres

Beneficiário
Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Município de São Roque do Pico
São Roque do Pico
Pico
O projeto consiste na reabertura de 5 trilhos pedestres
outrora utilizados pela população local, através da
implementação de métodos de segurança e preservação
dos mesmos. Os cinco trilhos apresentados neste projeto
já se encontram homologados pela Direção Regional do
Turismo e irão:
. Garantir a qualidade de infraestruturas para a prática do
pedestrianismo, bem como a segurança dos praticantes e
a proteção do meio onde a modalidade se realiza;
2. Preservar os caminhos tradicionais por serem um meio
privilegiado de contacto com a natureza e a população
local.

Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA
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Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA
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15.876,44€
12.235,26€
7.341,15€
6.239,98€
1.101,17€
4.894,11€
60%
85%
15%

MEDIDA 3.1

MEDIDA 3.2

Diversificação da Economia e
Criação de Emprego em Meio Rural

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Ação

3.1.2 - Criação e Desenvolvimento de Microempresas

Ação

3.2.2 - Conservação e Valorização do Património Rural

Designação do Pedido de Apoio

Obras de adaptação e aquisição de equipamentos para
abertura de ginásio.

Designação do Pedido de Apoio

Requalificação da zona de recreio do Jardim de Infância de
São Caetano

Beneficiário

Cantinho das Buganvílias, Lda.

Concelho

Velas

Beneficiário

Freguesia de São Caetano

Ilha

São Jorge

Concelho

Madalena

Objetivo do Pedido de Apoio:

A empresa promotora procura complementar e melhorar a
sua oferta turística, que neste momento se reporta apenas
a alojamento turístico com serviço de restaurante e bar,
bem como preencher uma das carências da ilha,
aproveitando uma atividade que ganha cada vez mais
adeptos no país - fitness.

Ilha

Pico

Objetivo do Pedido de Apoio:

O projeto tem como principal objetivo requalificar o
espaço de recreio, criando uma zona de lazer constituída
por equipamentos infantis (baloiço, escorrega e prancha).

Investimento Total

3.929,32€

Investimento Total

119.185,20€

Investimento elegível

3.416,80€

Investimento elegível

115.170,43€

Despesa Pública Aprovada

2.050,08€

FEADER

1.742,57€

Despesa Pública Aprovada

57.585,22€

FEADER

48.947,44€

ORAA
Investimento privado

8.637,78€
57.585,21€

Investimento privado

307,51€
1.366,72€

Taxa de ajuda

60%

85%

Comparticipação FEADER

85%

15%

Comparticipação ORAA

15%

Taxa de ajuda

50%

Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA
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MEDIDA 3.1

MEDIDA 3.1

Diversificação da Economia e
Criação de Emprego em Meio Rural

Diversificação da Economia e
Criação de Emprego em Meio Rural

Ação

3.1.2 - Criação e Desenvolvimento de Microempresas

Designação do Pedido de Apoio

Construção de Unidade Industrial de Transformação de
Leite
Manuel Teves & Filhas Lda.

Beneficiário
Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA

Abordagem Leader

Ponta Delgada
São Miguel
Este projeto, situado na freguesia dos Arrifes, assume uma
grande importância para o concelho de Ponta Delgada e
até para a Região Autónoma dos Açores, na medida em
que irá permitir à empresa, para além de melhorar e
aumentar a produção de queijo fresco, criar uma nova
gama de produtos, ou seja, diversificar a sua oferta,
nomeadamente através do queijo curado, que será
exportado para a Madeira e para o continente Português.
O projeto além de permitir a criação de uma empresa,
permite também a criação de um posto de trabalho.
174.505,72€
149.931,50€
74.965,75€
63.720,89€
11.244,86€
74.965,75€
50%
85%
15%
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Ação

3.1.2 - Criação e Desenvolvimento de Microempresas

Designação do Pedido de Apoio
Beneficiário

Easy Fruits & Salads - Processamento
Easy Fruits & Salads, Lda.

Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Ponta Delgada
São Miguel
O objetivo principal é a produção, processamento e
comercialização de produtos hortofrutícolas, com
especialização no segmento da IV gama. Esta é a grande
mais-valia da empresa em termos de vantagem
competitiva no mercado, atuando como elemento
diferenciador e inovador.
Inerente ao processo de produção dos referidos produtos
de IV gama estão associados equipamentos específicos,
quer em termos de trabalho, quer em termos de higiene e
segurança alimentar, uma vez que se tratam de produtos
com características muito específicas e diferentes dos
hortofrutícolas tradicionais.
O projeto irá permitir criar 4 postos de trabalho para
jovens.

Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA
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127.824,73€
127.748,15€
76.648,88€
65.151,55€
11.497,33€
51.099,27€
60%
85%
15%

MEDIDA 3.2

MEDIDA 3.2

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Ação

3.2.2 - Conservação e Valorização do Património Rural

Ação

3.2.2 - Conservação e Valorização do Património Rural

Designação do Pedido de Apoio

Guia do Património Cultural das Freguesias do Concelho de
Ponta Delgada
Câmara Municipal de Ponta Delgada

Designação do Pedido de Apoio
Beneficiário

Santa Maria na Rota dos Corsários
Associação Juvenil da Ilha de Santa Maria

Concelho
Ilha

Vila do Porto
Santa Maria

Objetivo do Pedido de Apoio:

Criação de um circuito interpretativo, de caráter histórico,
com base nos testemunhos materiais e documentais sobre
as investidas dos corsários na ilha de Santa Maria durante
os séculos XVI e XVII, valorizando, cultural, social e
turisticamente, pontos específicos nas zonas rurais de
Santa Maria.
Este projeto é uma forma de promover o património
histórico e cultural de Santa Maria e de valorizar pontos de
interesse arqueológico e/ou patrimonial.

Beneficiário
Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA
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Ponta Delgada
São Miguel
A coleção de Guias do Património Cultural das Freguesias
Rurais do Concelho de Ponta Delgada compreende a
publicação de 20 livros sobre o património cultural material e imaterial - da totalidade da zona de intervenção
da ARDE no maior município da Região Autónoma dos
Açores.
O conteúdo dos livros traduzirá uma visão jornalística
sobre a riqueza tradicional, a situação atual e a perspetiva
futura do património cultural de cada freguesia, inserido
no seu contexto social, configurando as características de
um "guia prático" destinado a divulgar e valorizar as suas
potencialidades próprias junto da população em geral,
designadamente com interesse turístico.
39.000,00€
39.000,00€
23.400,00€
19.890,00€
3.510,00€
15.600,00€
60%
85%
15%
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Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado

12.819,78€
12.142,50€
7.285,50€
6.192,68€
1.092,82€
4.857,00€

Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER

60%
85%

Comparticipação ORAA

15%
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MEDIDA 3.1

MEDIDA 3.2

Diversificação da Economia e
Criação de Emprego em Meio Rural

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Ação

3.1.3 – Incentivo a Atividades Turísticas e de Lazer no
Espaço Rural

Designação do Pedido de Apoio

Casa de Santo Espírito

Beneficiário

Alberto Leandres Braga

Concelho

Vila do Porto

Ilha

Santa Maria

Objetivo do Pedido de Apoio:

O projeto consiste na recuperação de uma casa típica
rural, no lugar do Termo da Igreja, Freguesia de Santo
Espírito, com o objetivo de afetá-la ao Turismo Rural,
contribuindo assim para o desenvolvimento de iniciativas
turísticas no meio rural, sobretudo na localidade.

Ação

3.2.1 - Serviços Básicos para a Economia e População
Rurais

Designação do Pedido de Apoio

TECNOLOGIAS 2011

Beneficiário

Casa do Povo de Santo António

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Objetivo do Pedido de Apoio:

Facilitar o acesso às novas tecnologias de informação e à
Internet, de forma a diminuir desigualdades sociais, entre
os que têm e os que não têm, evitando que estes últimos
fiquem à margem das informações disponíveis e dos
contactos com o mundo global. Acompanhar as famílias
nas suas dúvidas e ajudá-los e encontrar respostas que
lhes alarguem os conhecimentos e a sua visão do mundo
global.

Investimento Total

7.046,77€

58.951,00€

Investimento elegível

7.046,77€

Despesa Pública Aprovada

23.580,40€

Despesa Pública Aprovada

4.228,06€

FEADER

20.043,35€

FEADER

3.593,85€

Investimento Total

59.337,32€

Investimento elegível

ORAA
Investimento privado

3.537,05€
35.370,60€

Taxa de ajuda

40%

Comparticipação FEADER

85%

Comparticipação ORAA

15%
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ORAA
Investimento privado

634,21€
2.818,71€

Taxa de ajuda

60%

Comparticipação FEADER

85%

Comparticipação ORAA

15%
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MEDIDA 3.2

MEDIDA 3.1

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Diversificação da Economia e
Criação de Emprego em Meio Rural

Ação
Designação do Pedido de Apoio
Beneficiário
Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

3.2.1 - Serviços Básicos para a Economia e População
Rurais
O Salto do Pardal
Centro Social Nossa Senhora do Rosário
Lagoa
São Miguel
"O Salto do Pardal" consiste na realização de obras de
remodelação e adaptação do estabelecimento educativo e
no apetrechamento do espaço, pela aquisição de
mobiliário, material didático e material informático.
São objetivos gerais do projeto:
- Proporcionar boas condições de habitabilidade e de
segurança, de forma a satisfazer em qualidade as
exigências inerentes às funções do estabelecimento
educativo;
- Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança,
criando acesso a equipamento lúdico e pedagógico atual e
de qualidade.

Ação

3.1.3 - Incentivo a Atividades Turísticas e de Lazer no
Espaço Rural

Designação do Pedido de Apoio

Turismo em Espaço Rural - Casa da Fonte

Beneficiário

Tradicampo, Casas de Campo Tradicionais, Lda.

Concelho

Nordeste

Ilha

São Miguel

Objetivo do Pedido de Apoio:

O projeto consiste na recuperação de uma casa tradicional
denominada "Casa da Fonte", localizada na Algarvia,
investir em arranjos exteriores e de lazer, mobilar, equipar
e decorar a casa, providenciar a sua promoção no mercado
regional, nacional e internacional, com ênfase através da
internet.

Investimento Total

134.997,93€

Investimento Total

84.810,15€

Investimento elegível

52.427,48€

Investimento elegível

120.694,87€

Despesa Pública Aprovada

15.728,24€

FEADER

13.369,00€

Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA
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90.521,16€
76.942,99€
13.578,17€
30.173,71€
75%
85%
15%
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ORAA
Investimento privado

2.359,24€
36.699,24€

Taxa de ajuda

30%

Comparticipação FEADER

85%

Comparticipação ORAA

15%
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MEDIDA 3.2

MEDIDA 3.2

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Ação

3.2.1 - Serviços Básicos para a Economia e População
Rurais

Designação do Pedido de Apoio

Construção de duas salas de formação e Aquisição de
Equipamento
Casa do Povo de Água de Pau
Lagoa
São Miguel
Promover a inclusão dos jovens em situações de risco aos
níveis da sua identidade pessoal, familiar, escolar,
profissional e comunitária no Concelho de Lagoa, é um dos
objetivos deste projeto. Também a promoção da igualdade
de oportunidades pelo desenvolvimento de competências
pessoais, relacionais, escolares e profissionais é outro
objetivo. Pretende-se ainda capacitar e desenvolver nos
jovens o exercício de cidadania e o pleno direito à
participação comunitária como fator de uma verdadeira
integração na sociedade.

Beneficiário
Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA
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27.069,35€
16.905,31€
10.143,19€
8.621,70€
1.521,49€
6.762,12€
60%
85%
15%
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Ação

3.2.2 - Conservação e Valorização do Património Rural

Designação do Pedido de Apoio

Laboratório de Tecelagem

Beneficiário

Cooperativa Cultural Mal Amanhados, CRL

Concelho

Ribeira Grande

Ilha

São Miguel

Objetivo do Pedido de Apoio:

- Promover a criatividade artística com base no diálogo
entre as artes tradicionais e as inovações estéticas
contemporâneas.
- Assumir os processos de tradição-inovação como recursos
indispensáveis a um modelo de desenvolvimento local,
comunitário e participado.

Investimento Total

4.481,45€

Investimento elegível

4.286,50€

Despesa Pública Aprovada

2.571,90€

FEADER

2.186,12€

ORAA
Investimento privado

385,78€
1.714,60€

Taxa de ajuda

60%

Comparticipação FEADER

85%

Comparticipação ORAA

15%
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MEDIDA 3.2

MEDIDA 3.2

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Ação

3.2.2 - Conservação e Valorização do Património Rural

Designação do Pedido de Apoio

Adaptação de Imóvel a Casa Tradicional Açoriana

Beneficiário
Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Município de Lagoa - Açores
Lagoa
São Miguel
Providenciar a criação e divulgação de outros núcleos
museológicos, de acordo com uma estratégia de
valorização e afirmação da diversidade sócio cultural do
concelho. O objetivo passa por aproveitar a estrutura
existente, permitindo olhar o passado, transportando para
o presente e para o futuro, as vivências do quotidiano de
Água de Pau. A recuperação do imóvel vai permitir o
enriquecimento do património cultural e histórico do
concelho de Lagoa, dando a conhecer o funcionamento do
pequeno comércio local e suas gentes. Este espaço está
disponível para visitas de escolas e estudiosos, turistas e
comunidade em geral.

Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA

Abordagem Leader

76.352,45€
76.352,45€
45.811,47€
38.939,75€
6.871,72€
30.540,98€
60%
85%
15%
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Ação

3.2.2 - Conservação e Valorização do Património Rural

Designação do Pedido de Apoio

Casa do Pescador

Beneficiário

Junta de Freguesia de Água de Pau

Concelho

Lagoa

Ilha

São Miguel

Objetivo do Pedido de Apoio:

A Casa do Pescador é um espaço museu dedicado a uma
das profissões mais antigas da Região Autónoma dos
Açores.
Este projeto tem como objetivo o melhoramento de
espaços culturais e museológicos na freguesia e o
melhoramento de ofertas turísticas.

Investimento Total

28.908,11€

Investimento elegível

28.908,11€

Despesa Pública Aprovada

17.344,87€

FEADER

14.743,14€

ORAA
Investimento privado

2.601,73€
11.563,24€

Taxa de ajuda

60%

Comparticipação FEADER

85%

Comparticipação ORAA

15%

89 «

MEDIDA 3.1

MEDIDA 3.2

Diversificação da Economia e
Criação de Emprego em Meio Rural

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Ação

3.1.2 - Criação e Desenvolvimento de Microempresas

Ação

Designação do Pedido de Apoio

Instalação e exploração de uma creche com espaço ATL

Designação do Pedido de Apoio

Beneficiário
Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA

Abordagem Leader

TIMAREIS, LDA
Praia da Vitória
Terceira
Este projeto consiste na criação de uma Creche e de um
Centro de Atividades dos Tempos Livres (ATL). O
estabelecimento possui capacidade para 58 crianças em
período letivo, aceitando mais 20 crianças, no regime de
colónia de férias, para os períodos não letivos.
O estabelecimento pretende afirmar-se pela qualidade dos
espaços físicos, pelo próprio serviço prestado e pela
flexibilidade de horários, diferenciando-se pela oferta.
132.476,88€
130.070,87€
78.042,52€
66.336,15€
11.706,37€
52.028,35€
60%
85%
15%
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Beneficiário
Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA

91 «

3.2.1 - Serviços Básicos para a Economia e População
Rurais
Desenvolver para Oferecer – Reestruturação e Logística
Casa do Povo dos Biscoitos
Praia da Vitória
Terceira
Pretende-se, com este projeto rentabilizar os recursos e
instalações existentes, inovar e criar novos serviços e criar
novos postos de trabalho. Em termos práticos, o projeto
irá:
- Facultar à população a possibilidade de realização de
exames médicos que atualmente só podem ser realizados
fora desta localidade;
- Oferecer uma melhor qualidade de vida às pessoas
acamadas, possibilitando que estas possam fazer no seu
domicílio exames médicos ou fisioterapia localizada;
- Permitir que o Centro de Convívio tenha melhores
condições para uma maior dinamização de ações culturais
e recreativas, cedendo-lhes um espaço próprio;
- Potenciar um leque de novos serviços a criar e
desenvolver num futuro próximo, tais como um ginásio de
manutenção, hidroginástica, terapia da fala, acordos com
outros médicos especialistas e outros.
149.984,12€
114.961,65€
68.976,99€
58.630,44€
10.346,55€
45.984,66€
60%
85%
15%

MEDIDA 3.1

MEDIDA 3.1

Diversificação da Economia e
Criação de Emprego em Meio Rural

Diversificação da Economia e
Criação de Emprego em Meio Rural

Ação

3.1.1 - Diversificação de Atividades Não Agrícolas na
Exploração Agrícola

Designação do Pedido de Apoio

Instalação de unidade de produção de gelados

Beneficiário

Açorcarnes, Lda.

Concelho

Angra do Heroísmo

Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Terceira
Este projeto permitiu a criação de 4 postos de trabalho, e
os seus objetivos consistem em:
- Diversificar a exploração para outras atividades não
agrícolas;
- Aumentar a capacidade produtiva da empresa;
- Inovar e diferenciar os produtos a colocar no mercado;
- Diversificar do tecido económico local.

Investimento Total
Investimento elegível

3.1.2 - Criação e Desenvolvimento de Microempresas

Designação do Pedido de Apoio

Instalação, de raiz, de um restaurante de gama média/alta

Beneficiário
Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Rogério Menezes
Praia da Vitória
Terceira
Criação de um espaço que marque a diferença através de
uma construção de base com conforto, bom gosto e
requinte.
Pela sua diferenciação, ementa, conforto do espaço e
decoração, este restaurante tornou-se valorizado e veio
complementar a oferta na área da restauração de
qualidade, na ilha Terceira.
Este projeto permitiu criar 8 postos de trabalho e os seus
objetivos consistem:
- Oferecer, ao mercado local, um restaurante de gama
média/alta com um elevado requinte e qualidade nos
serviços prestados;
- Diversificação na oferta;
- Empreendedorismo na área.

255.843,26€
150.000,00€

Despesa Pública Aprovada
FEADER

90.000,00€
76.500,00€

ORAA

13.500,00€

Investimento privado

60.000,00€

Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER

60%
85%

Comparticipação ORAA

15%
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Ação
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Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA
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146.240,33€
121.494,73€
64.652,05€
54.954,24€
9.697,81€
43.101,37€
60%
85%
15%

MEDIDA 3.2

MEDIDA 3.1

Melhoria da Qualidade de Vida
nas Zonas Rurais

Diversificação da Economia e
Criação de Emprego em Meio Rural

Ação

3.2.2 - Conservação e Valorização do Património Rural

Designação do Pedido de Apoio

Modernização do edifício, aquisição de instrumentos,
fardamento e criação de centro TIC

Beneficiário
Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Sociedade Musical Recreio da Terra-Chã
Angra do Heroísmo
Terceira
Modernização da sede, através da reorganização de
espaços interiores, criando uma sala de apoio a toda a
atividade cultural e recreativa, a recuperação da teia do
palco, a instalação e modernização do sistema de
iluminação do palco; a substituição de toda a plateia da
sala de espetáculos e a consequente substituição do teto
do edifício. Este projeto de investimento contempla ainda
a criação de um Centro TIC (Tenologias de Informação e
Comunicação) e de acesso à internet sem fios, a aquisição
de novos instrumentos musicais e fardamento para a
filarmónica.

Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA

Abordagem Leader

Medida

144.749,81€
115.953,66€
69.572,20€
59.136,38€
10.435,82€
46.381,46€
60%
85%
15%
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Ação
Designação do Pedido de Apoio
Beneficiário
Concelho
Ilha
Objetivo do Pedido de Apoio:

Investimento Total
Investimento elegível
Despesa Pública Aprovada
FEADER
ORAA
Investimento privado
Taxa de ajuda
Comparticipação FEADER
Comparticipação ORAA

95 «

3.1 – Diversificação da Economia e Criação de Emprego
em Meio Rural
3.1.2 - Criação e Desenvolvimento de Microempresas
Constituição de um ginásio para a recuperação de doentes
cardíacos
CardiAngra, Lda.
Angra do Heroísmo
Terceira
Este ginásio de recuperação de doentes cardíacos terá
duas vertentes:
- A recuperação de pessoas afetadas por doença
cerebrovascular e por doença cardiovascular;
- A prevenção da hipertensão arterial.
Será o único ginásio de recuperação de doentes atingidos
por este tipo de acidentes e por este tipo de doenças em
toda a Região Autónoma dos Açores.
Como objetivo secundário, mas também muito importante
em termos de saúde pública, este ginásio permitirá
combater e prevenir alguns dos fatores de risco
cardiovascular tais como a hipertensão arterial, a
obesidade e o sedentarismo.
129.181,94€
86.606,40€
43.303,21€
36.807,73€
6.495,48€
43.303,19€
50%
85%
15%

Pedidos de apoio aprovados até 30.04.2012

GAL - ADELIAÇOR, ASDEPR, ARDE e GRATER
Nº de
pedidos Investimento Investimento
Ação
de apoio Proposto (€) Elegível (€)
Aprovados

Despesa
Pública (€)

FEADER (€)

ORAA (€)

Despesa
Privada (€)

3.1.1

7

1.095.921,75

888.164,58

532.898,73

452.963,95

79.934,78

355.265,85

3.1.2

68

6.301.466,20

5.358.022,02

2.976.795,69

2.530.276,36

446.519,33

2.381.226,30

3.1.3

8

725.505,10

597.133,79

288.084,37

244.871,77

43.212,60

309.049,42

3.2.1

36

1.872.011,07

1.566.451,43

1.022.280,87

868.938,75

153.342,12

310.294,35

3.2.2

84

3.787.524,42

3.320.471,26

2.434.414,86

2.069.252,74

365.162,12

513.667,61

TOTAL

203

13.782.428,54

11.730.243,08

7.254.474,52

6.166.303,57

1.088.170,95

3.869.503,53

Criação de postos de trabalho até 30.04.2012
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